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Otrokovice mají nejlepší městský web
v kraji a třetí nejlepší v celé republice
O tom, že má město Otrokovice kvalitní a přehledné
internetové stránky, svědčí
tři ocenění, která získal web
www.otrokovice.cz na letošním
ročníku soutěže internetových
stránek měst a obcí Zlatý erb.
V krajském kole získaly prvenství v kategorii nejlepší webové
stránky města, ve stejné kategorii v celostátním kole se umístily na třetí příčce. Na celorepublikové úrovni si zasloužily také
zvláštní cenu Jana Savického
za nejlépe zvládnuté kritérium
Povinné informace.
Delegaci z Otrokovic tak
čekala milá povinnost převzetí
ceny za nejnovější verzi internetových stránek ve čtvrtek
31. března ve Zlíně v krajském
kole soutěže a poté v pondělí 4. dubna v rámci dvoudenní
konference Internet ve státní

Inzerce

Inzerce
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správě a samosprávě v Hradci
Králové. Tam se konalo vyhodnocení celorepublikového kola
soutěže Zlatý erb 2016. V rámci
celé České republiky byly otrokovické webové stránky ohodnoceny skvělým třetím místem.
Cenu za nejlépe zvládnuté kritérium Povinné informace, jež
hodnotil dlouholetý odborník
na problematiku otevřených
webů Oldřich Kužílek, obdrželo kromě Otrokovic také město
Broumov.
Nový oficiální web Otrokovic vznikal přibližně tři čtvrtě
roku. Veřejnosti byl představen na počátku roku 2015. Při
tvorbě webu byl kladen důraz
jednak na pravidla přístupnosti
webu pro zrakově handicapované, aktuálnost, komplexnost
a účelnost zveřejněných dat
a na celkovou přehlednost strá-
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Jaro je tady!

nek. „Z hlavních technologických novinek bych uvedl fakt,
že celý web byl koncipován
v responzivním designu. To
znamená, že se automaticky
mění vzhled stránek dle typu
zařízení – zda jde o mobilní telefon, tablet či PC – na kterém
jsou stránky zobrazeny,“ vyzvedl webmaster otrokovických
stránek Martin Maňásek.
Webová prezentace je tvořena v redakčním systému, který
umožňuje editaci zveřejňovaných dat samotnými referenty, kteří s těmito údaji pracují.
„Díky tomu na web přispívá
zhruba pětadvacet odborných
referentů a zaměstnanců městského úřadu a získaná ocenění
patří všem, kteří se tak na tvorbě stránek podílí,“ uvedl místostarosta Otrokovic Jiří Veselý.  Pokračování na straně 3

úvodní slovo

Fontána dělala radost i v dešti. Program kulturní akce

Vítání jara se sice kvůli dešti přesunul do Otrokovické BESEDY, farmářský trh se ovšem konal v neděli 10. dubna
venku. A venku byl také zlatý hřeb Vítání jara – spuštění
fontány na náměstí 3. května. To si děti nenechaly ujít ani
při zakaboněné obloze a teplotě 8 °C. 

(ano), foto: Anna Novotná
Inzerce

VÁŽENÍ spoluobčané,
dne 30. dubna uplyne osmdesát let od otevření hotelu Společenský dům Baťov, funkcionalistické památky, jejíž význam daleko překračuje hranice našeho města i regionu.
Autorem projektu, který zvítězil v architektonické soutěži vypsané vedením firmy Baťa v roce 1933,
byl architekt Vladimír Karfík. Tento talentovaný tvůrce zvolil pro navrhovaný objekt půdorys tříramenné hvězdy, připomínající vrtuli letadla. Stavba byla zahájena v dubnu 1935 a její stavitel Jan Kašpar
a jeho tým se museli v rekordně krátké době vypořádat s mimořádnými technickými problémy – vzhledem
k tomu, že se stavělo na naplavenině. Výsledek nadchl tisíce účastníků slavnosti uspořádané v předvečer
1. máje 1936 za účasti celého vedení firmy v čele s Janem A. Baťou a přečetných hostů včetně starosty
obce Josefa Krčmy a automobilové závodnice Elišky Junkové. Vzdušnou lehkost stavby podtrhovala
bohatě osvětlená horní terasa, na níž bylo možno příjemně posedět i zatančit si při živé hudbě. Všestranných hotelových služeb od počátku využívali nejen hosté (připomeňme návštěvu prezidenta Dr. Edvarda
Beneše 18. června 1936), ale také zaměstnanci firmy, kteří tam často trávili dvouhodinovou polední přestávku i při sportovních aktivitách (ping-pong, kulečník aj.); obyvatelé „zahradního města“ oceňovali
rovněž zvukové kino.
Za protektorátu byla všemožnými zákazy omezena především nabídka kulturních akcí, přesto nezmizela
úplně. Bohatě se rozrostla po válce, kdy zde začal působit závodní klub (různých názvů) tehdy už znárodněné firmy. Na tři desítky zájmových kroužků sdružovaly výtvarníky, fotografy, divadelníky, milovníky
folkloru a všech hudebních žánrů.
Devadesátá léta přinesla s sebou privatizaci objektu spojenou se změnami vlastníků, kteří péči o něj
značně zanedbali. Hodně zdevastovanou budovu začali v r. 1996 energicky opravovat její noví majitelé,
jejich slibný rozjezd byl však zbrzděn záplavou v létě 1997; kulturní centrum se pak přesunulo do Otrokovické BESEDY otevřené v prosinci téhož roku. Přesto se podařilo zhruba za rok zabezpečit provoz hotelu, ale finanční problémy – později nepochybně umocněné i hospodářskou krizí – přetrvávaly nadále;
neblaze byl mnohými občany vnímán také provoz heren.
Otrokovická radnice si dobře uvědomovala historickou hodnotu této stavby, jejíž kvality ocenily
za svých návštěv četné osobnosti, mj. prezident Václav Havel (1999). Komise památkové péče při odboru školství a kultury (za podpory dalších orgánů) vyvinula nemalé úsilí, aby byl význam Společenského
domu oficiálně potvrzen. Díky tomu Ministerstvo kultury ČR prohlásilo 9. září 2014 Společenský dům
s přilehlými pozemky za nemovitou kulturní památku. Doufejme tedy, že se do ní časem vrátí i bohatý
společenský život. 
Mgr. Věra Kramářová
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Snímky: ANNA NOVOTNÁ

Město ocenilo pedagogy a pracovníky volnočasových aktivit dětí

Vysněná práce. Už jako malá cho-

Má hned dvě ceny. Emil Vašíček učí odborné předměty na

Vedoucí Studánky. Andrea Dohnalová ze ZŠ Mánesova je
pedagožka známá i návštěvníkům kulturních akcí, na kterých
vystupují děti ze školního sboru Studánka.

Je tu pro malé tanečníky. Pavla Gajdošíková vede

Latinářka. Eva Svobodová
z Gymnázia Otrokovice dokáže
studenty nadchnout i pro latinu,
češtinu a společenské vědy.

Střední průmyslové škole Otrokovice. Získal ocenění jak na úrovni města, tak i krajskou cenu v Muzeu Jana Amose Komenského
v Uherském Brodě.

Inzerce

v DDM Sluníčko kroužek pro
nejmenší tanečníky Práčata.

Cena pro mládí. Poprvé se

letos udělovala cena pro pedagogy do 33 let. Získala ji Eva
Lužová ze ZŠ T. G. Masaryka.

Vzdělávat, jak síly stačí.

Dana Špetlová ze ZŠ praktická a ZŠ speciální je žákům
trpělivým průvodcem.

dila Helena Dolinová ráda na dopravní hřiště. Nyní vede to v DDM
Sluníčko.

Kytarista. Vladan Vavruša se
v DDM Sluníčko snaží učit v kytarovém kroužku děti lásce k hudbě.

Rozšiřujeme obchodní tým!!!
Otrokovická tiskárna přijme
do trvalého pracovního poměru

absolventy vš a SŠ
ekonomického směru.

Znalost AJ nebo NJ podmínkou.

Inzerce

Zájemci nás mohou kontaktovat na tel. č. 603 808 304.

Učení ji nabíjí. Většinu pracovního času
zabírá Janě Večeřové ze ZŠ Trávníky ředitelování, bez učení by se ale neobešla.

Veselá povaha. Miroslava Večeřová ze ZŠ T. G. Masaryka má prý důvod k úsměvu na tváři téměř pořád
– ve školním klubu i ve výtvarné výchově.

S písničkou je veseleji. Ředitelka Mateřské školy Otrokovice Magda Zycháčková má na starosti odloučená pracoviště školky v celém
městě. Ráda si zazpívá s dětmi za doprovodu klavíru.

Slavnostní, ale zároveň
neformální odpoledne dne
22. března prožili učitelé a vedoucí zájmových
kroužků v Otrokovické
BESEDĚ. Deset nejlepších pedagogů a volnočasových pracovníků získalo za svůj přínos v oblasti
vzdělávání dětí a mládeže
v roce 2015 pochvalu
od otrokovické radnice.
Letos poprvé byla do programu zařazena kategorie
do 33 let a další novinkou
byla kategorie pedagogických pracovníků středních škol. 
(red)
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aktuálně z města

Jídelna ZŠ Mánesova získala krajskou cenu

Zdena Wasserbauerová osobností neziskového sektoru

Otrokovická propagátorka dárcovství kostní dřeně a zlepšování
života dětí nemocných leukemií Zdena Wasserbauerová převzala
v březnu na zlínském magistrátu cenu pro Osobnost neziskového
sektoru Zlínského kraje. Do registru přivedla přes 7 500 lidí, čímž
zachránila řadu životů. 
(ano)

Termín uzávěrky 74. kola výběru zájemců
o úvěr z Fondu rozvoje bydlení

Správní rada Fondu rozvoje bydlení stanovila termín uzávěrky pro podání žádostí o úvěr v 74. kole na 11. května 2016.
Formuláře k podání žádosti spolu s výpisem z uvedeného předpisu jsou k dispozici v informacích Městského úřadu Otrokovice,
v budově č. 1, kde se také vyplněné žádosti podávají. Další informace: Jiřina Foltýnová, referentka odboru ekonomického,
tel.: 577 680 229, e-mail: foltynova@muotrokovice.cz. (red)

Hasiči zkoušeli průjezdnost komunikací a cvičili
evakuaci z charitního domova

Ve dnech 17. a 30. března zkoušeli hasiči v Otrokovicích nácvik krizových
situací. První cvičení se zaměřilo
na průjezdnost ulic a dalších manipulačních prostor potřebných pro techniku hasičů, druhé na možný požár
a evakuaci imobilních seniorů. S automobilním žebříkem kontrolovali
večer 17. března přes třicet vytipovaných rizikových míst. Postupně projeli ulicemi v Kvítkovicích, na Středu
a na Bahňáku, aby zjistili průjezdnost
a možnost ustavení výškové techniky
u stávající bytové zástavby – s požárním žebříkem manipulovali v ulicích
Snímek z cvičení evakua- J. Valčíka a Nádražní, průjezdnost
a příjezd k bytovým domům zkoušeli
ce dne 30. března.
Foto: Anna Novotná v ulicích Polní, Lidická, Olbrachtova, Bezručova, Havlíčkova, Zámostí,
Na Uličce, Jiráskova, Svobodova, Moravní, Tylova, Jungmannova,
tř. Spojenců, Mánesova a Štěrkoviště. Přímo na místě hodnotila pracovní skupina složená kromě hasičů i ze zástupců města možnost
úpravy parkování, rozšíření nebo úpravy komunikací a možnost
výstavby nových nástupních ploch. Konstatovala, že se v Otrokovicích vyskytují kritická místa, která mohou mít vliv na rychlý a účinný zásah jednotek požární ochrany, ale že celkový stav lze hodnotit
jako dobrý. Dne 30. března měli hasiči cvičný poplach v Charitním
domově sv. Anežky. „Vzhledem k nárůstu případů požárů zejména v pobytových zařízeních sociálních služeb jsem moc rád, že se
hasiči rozhodli prakticky si vyzkoušet evakuaci také v našem domově. Po této zkušenosti jsem přesvědčen, že jsme pro tyto případy již podstatně lépe připraveni,“ uvedl zástupce ředitele Charity
sv. Anežky Jiří Vlček. V domově po cvičení následoval rozbor situace a instruktáž personálu pro krizové případy. (ano)

Ocenění za kvalitní práci. Anna Vičánková (uprostřed) na předávání krajských cen s gratulanty. Gratulací se jí dostalo i o týden
dříve při udělování cen v Otrokovicích.  Foto: Anna Novotná
Cenu Zlínského kraje udělovanou při příležitosti Dne učitelů v uherskobrodském muzeu
J. A. Komenského dosud dostávali pedagogové základních
a středních škol. Nově jsou
oceňováni také další pracovníci, kteří se zasluhují o správný
rozvoj dětí. Školní jídelna ZŠ
Mánesova si cenu zasloužila
za vzornou reprezentaci v celostátní soutěži O nejlepší školní
oběd. Zúčastnila se a zároveň
dobře se umístila pětkrát: vloni dokonce zvítězila. Ocenění
v podobě skleněné plastiky

sovy převzala v Uherském
Brodě vedoucí školní jídelny
Anna Vičánková.
Otázka je nasnadě: co říkáte na takové ocenění?
Jsem velmi ráda a chtěla
bych za to poděkovat. Je to
ocenění pro celý kolektiv pracovnic školní jídelny.
Hlásíte se do soutěže
O nejlepší školní jídelnu i letos?
Letos si dáváme oddech.
Příprava je přece jen hodně časově náročná. A hlavně chceme dát příležitost i ostatním

školním jídelnám. Při našich
úspěších si říkáme, že svou
účastí třeba odradíme další zájemce. Také porota už by asi
ráda ocenila i někoho dalšího.
Pokud to však půjde, další rok
se zase zúčastníme.
Už jsem se lekla, že vás
odradilo letošní téma – kompletní bezmasé obědové
menu.
To ne, to určitě není důvod.
Bezmasá jídla zařazujeme
na jídelní lístek poměrně často.
Děti si sice jistě pochutnaly i na soutěžních menu
z vaší jídelny, co tak ale mají
nejraději?
To se s léty moc nemění.
Jsou to tradičně buchtičky
s krémem, smažený sýr, řízek, hranolky, pizza, špagety,
rajská omáčka. Dětem chutná
také mleté maso. Právě to poslední soutěžní menu, králičí
burger, bylo připraveno z mletého králičího masa.
Kde bude vystavena cena,
soška sovy? V  jídelně, nebo
v ředitelně?
Bude u mě doma. Nebojte
se, kolegyně mi to určitě nebudou závidět.
Anna Novotná

Otrokovice: nejlepší městský web kraje, třetí nejlepší v republice

Děti potkaly malou mořskou vílu

Předávání Zlatého erbu. Moderátorka předávání celostátních cen zpovídá vedoucího IT oddělení
otrokovické radnice Martina Maňáska a místostarostu Jiřího Veselého.
Foto: Anna Novotná

Lidé si budou moci vybrat stojany na kola

Dokončení ze strany 1
Návštěvníci webu www.otrokovice.cz naleznou nejenom
povinně zveřejňované informace dle zákona, ale i pozvánky a prezentace kulturních,
společenských či sportovních
akcí a zařízení.
„Internetové stránky Otrokovic jsou pěkné a přehledné.
Jsou zdrojem informací také
pro redaktory Zlínského deníku. Ti v nich vyhledávají

Pohádce Malá mořská víla dánského spisovatele Hanse Christiana
Andersena byl věnován 16. ročník akce pro děti Noc s Andersenem.
Dvacítka dětí přenocovala v knihovně na Baťově za účasti několika
hostů. Nocování zahájila mluvčí radnice Romana Stehlíková četbou
Malé mořské víly. Další hosté večera Blanka Potočná a Jana Liberová se svými psími svěřenci předvedli ukázku agility a canisterapie. Po večeři obdrželi nocležníci tajemný dopis vyzývající k noční
výpravě za pokladem, během níž museli uhodnout hádanky. Další
pohádka čekala děti ještě před usnutím – tentokrát od knihovnic.
Ráno účastníci nocování výtvarně zpracovávali pohádku Malá mořská víla. Akce byla zakončena rozdáním diplomů a dárků od města
Otrokovice a Svazu knihovníků a informačních pracovníků. (ste)
Dopravně-správní odbor města informuje, že po celý květen bude
v přízemí i v 1. patře radnice a před Otrokovickou BESEDOU k vidění dánská putovní výstava Město s dobrou adresou. Doprovodným programem je setkání v obřadní síni radnice 9. května od 15
hodin – výstavu představí národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek, strategický plán města Otrokovice vedoucí odboru rozvoje
města František Žák a aktualizaci cyklokoncepce města vedoucí
odboru dopravně-správního Renáta Krystyníková. Nachystaná
bude i venkovní výstava spojená s prohlídkou stojanů na jízdní kola
„Chceme, aby si lidé jednotlivé stojany vyzkoušeli a pak v anketě
dali vědět, které by chtěli mít v Otrokovicích,“ uvedla Krystyníková. Ve středu 18. května od 18 hodin se chystá v Městské galerii
promítání filmu Kola versus auta.
(red)

více AKTUALIT na www.otrokovice.cz

jak aktuality a informace pro
občany, tak i další dokumenty
potřebné pro práci na článcích
sloužících obyvatelům Otrokovic, Zlínska a Zlínského
kraje,“ zhodnotil šéfredaktor Zlínského deníku Tomáš
Patrick Hyánek.
Cílem soutěže Zlatý erb je
podpořit modernizaci místní
a regionální veřejné správy
prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných

občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických
médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech
a obcích České republiky.
„Získaného ocenění si velmi
vážíme a pevně věříme, že se
nám podaří udržet nastavenou
laťku i v příštích letech,“ doplnil starosta Otrokovic Jaroslav
Budek.

Anna Novotná

Redakce Otrokovických novin oznamuje

trvalé posunutí uzávěrky
pro příjem příspěvků

z 10. na 5. daného měsíce. Uzávěrka vždy 5. dne
daného měsíce platí od květnového vydání novin. Uzávěrka
příštího čísla je tedy 5. května a dalších čísel 5. června,
5. července, 5. srpna, 5. září, 5. října, 5. listopadu, 5. prosince
a následujících čísel také vždy k 5. dni měsíce.
Děkujeme za pochopení. Redakce Otrokovických novin

Otrokovické
noviny

Všechna usnesení jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci Dokumenty města.

Z jednání Rady města
Otrokovice 9. 3. 2016

Radní na dalším ze svých jednání projednali 26 bodů programu, k nimž přijali usnesení.
RMO schválila:
• Konání akcí realizovaných na veřejných prostranstvích pořadatelem Otrokovickou BESEDOU, s. r. o.
• Souhlas se zvláštním užíváním dále uvedených místních komunikací a uzavírkou
provozu na místních komunikacích (parkoviště pod KB
na nám. 3. května, parkoviště
u starého kostela, komunikace vedoucí k novému kostelu,
komunikace podél zástavby
ve směru od KB k ČSOB, část
ulice Hložkova od náměstí
po křižovatku s ulicí Na Uličce, parkoviště u ČSOB) dotčených akcí MOTOBESIP 2016
– RESTART 2016 dne 9. 4.
2016, případně v náhradních
termínech 16. 4. 2016, 23. 4.
2016

• Uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor
v objektu č. p. 283, ul. Nivy,
Otrokovice, o celkové výměře
86,68 m2, mezi městem Otrokovice a NADĚJE, otrokovická o. p. s., na dobu určitou
od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2026
• Stanovisko města k návrhu
Zprávy o uplatňování zásad
územního rozvoje Zlínského kraje v uplynulém období
2012–2016, ve znění, že město Otrokovice nemá k uvedenému návrhu zprávy připomínky
• Podání žádosti o obnovu
zápisu ochranné známky „Otrokovické noviny“, která je
ve vlastnictví města Otrokovice, v rejstříku ochranných
známek vedeném Úřadem
průmyslového vlastnictví, a to
ve stávajícím rozsahu zápisu.
.

Z jednání Rady města
Otrokovice 30. 3. 2016
Radní na dalším ze svých

jednání projednali 48 bodů
programu, k nimž přijali
usnesení. RMO schválila:
• Vyhlášení Výzvy k podávání žádosti o grant z rozpočtu
města Otrokovice talentovaným dětem a mládeži
• Přistoupení Mateřské školy
Otrokovice, příspěvkové organizace, do projektu zřizovatele Zdravý pohyb do škol
s účinností 1. 5. 2016
• Jménem zadavatele rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu na dodávky
„SENIOR Otrokovice – lékařské dorozumívací zařízení“, jako nejvýhodnější byla
vyhodnocena nabídka uchazeče Systém plus Zlín, s. r. o.,
a schválila uzavření smlouvy
s tímto uchazečem
• Souhlas se stavbou „Regenerace panelového domu Tylova 1133, 1134 Otrokovice“,
na pozemku parc. č. st. 1224
zastavěná plocha a nádvoří

a parc. č. 441/1 ostatní plocha (zeleň), vše v k.ú. a obci
Otrokovice, a i s přístavbou
40 kusů nových železobetonových lodžií a zřízením staveniště, montážním
a komunikačním prostorem
a také se zvláštním užíváním
a uzavírkou místní komunikace – chodníku a vozovky
na pozemku města Otrokovice parc. č. 441/1 ostatní plocha v k. ú. a obci Otrokovice, po dobu nezbytně nutnou
v rámci stavby
• Vyhlášení výběrového řízení na prodej bytové jednotky
č. 1300/403 a bytové jednotky č. 1300/415 v bytovém
domě na ul. Školní č. p. 1300
včetně příslušných spoluvlastnických podílů každé
z nich id. 30/3550 na společných částech budovy č.
p. 1300 a příslušných spoluvlastnických podílů každé
z nich k pozemku parc. č. st.
1918 v k. ú. a obci Otrokovice.
Jiří Veselý,

místostarosta Otrokovic

z redakční pošty

„Podrazáci na radnici“ – reakce starosty Otrokovic na dopis z březnové redakční pošty
Je opravdu hodně složité reagovat na článek opozičního zastupitele Filipa Šimka „Podrazáci na radnici“. Je plný zášti, neobjektivity,
účelových polopravd, dokonce i lží. Obsahuje rovněž řadu subjektivních hodnocení, nepřesných a zjednodušených konstatování. Protože
mám jen omezený prostor na reakci, soustředím se pouze na výčet
aktivit města v souvislosti s výstavbou skladu pneumatik Sygnum
IMMO. Rada města v prosinci 2014 poprvé projednávala záměr výstavby skladu Sygnum IMMO. V usnesení schválila požadavek dalšího posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. (tzv. EIA) a formulovala
celkem 13 bodů z oblasti ovzduší, vod, hluku, dopravní zátěže a vlivu
na sousední zástavbu, které mají být detailně posouzeny. Dopracovaná dokumentace byla v únoru 2015 opět předložena. Rada města nebyla spokojena s větší částí přijatých opatření a formulovala celkem 7
bodů, které mají být detailně posouzeny. V červnu 2015 město uplatnilo námitku k územnímu řízení stavby skladu. Přestože dokumentace už obsahovala potřebné výpočtové studie prokazující, že nedojde
k významnému zhoršení ovzduší, hlukové zátěže a nakládání s vodami, podali jsme znovu námitku, kde jsme poukázali na nutnost dopl-

nění o komplex opatření ke kompenzaci možných nepříznivých vlivů
stavby na blízkou zástavbu (vybudování ochranného valu se stromy
a keři). Územní řízení bylo zastaveno na žádost investora. Později
bylo územní řízení zahájeno na základě nové, upravené žádosti; opět
jsme uplatnili námitku. Stavební úřad Napajedla v září 2015 vydal
územní rozhodnutí na stavbu Sklad Sygnum IMMO; město proti vydanému rozhodnutí podalo odvolání. Současně si nechalo vypracovat
studii týkající se funkčnosti zamýšlené oddělovací clony. Na základě
této studie a její akceptace investorem město Otrokovice vzalo odvolání proti územnímu rozhodnutí zpět. Z výše uvedeného je patrné,
že jsme opakovaně uplatňovali námitky tak, že investor byl nucen
redukovat objem stavby a doplnit další kompenzační opatření.
Zcela na závěr jen informaci, že odmítám vést dialog prostřednictvím Otrokovických novin a takto reagovat na domněnky, výpady
a jakési politické hrátky, uplatňované některými zastupiteli. Nebudu
na ně reagovat a soustředím se na svou práci. Jsem přesvědčen, že
daleko užitečnější jsou přímá setkání s občany, která opět chystáme
ve scénáři roku předešlého. 
Mgr. Jaroslav Budek, starosta

okénko městské policie

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

Za kompletní nebo téměř kompletní
autovrak vyplatíme až

1500 Kč

Tel: 777 550 Kč
621, 608 749 219
Autovrakoviště Třebětice

Pokud jste nedostali Otrokovické noviny do schránky,
jsou k vyzvednutí v Turistickém informačním centru
v Otrokovické BESEDĚ od 27. dubna.

V březnu 2016 řešili strážníci
Městské policie Otrokovice (MP)
celkem 834 případů. Z toho bylo
zjištěno a řešeno 362 přestupků
na úseku dopravy, z toho 2 dopravní nehody, 63 přestupků proti
veřejnému pořádku (neuposlechnutí výzvy, rušení nočního klidu,
veřejné pohoršení, znečištění
a zábor veřejného prostranství,
černá skládka), bylo provedeno
60 kontrol na dodržování veřejného pořádku, 28 případů porušení
obecně závazné vyhlášky (OZV),
26 kontrol majitelů psů zaměřených na dodržování OZV, 5 přestupků proti občanskému soužití,
7 drobných krádeží v obchodech,
3 přestupky proti majetku.
V březnu bylo zjištěno 25 vozidel, která jsou dočasně nezpůsobilá provozu na pozemních
komunikacích. Strážníci MP
asistovali při zdravotních potížích šesti občanů. Strážníky MP

byl odchycen jeden volně pobíhající pes, u kterého se podařilo
zjistit majitele, a nalezený pes
mu byl předán. MP provedla 35
kontrol na dodržování zákona
k ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem
a jinými návykovými látkami.
Ve 4 případech spolupracovaly
hlídky MP na případech s Policií ČR. Ve 3 případech zabezpečovali strážníci MP místo
trestného činu. V měsíci březnu
byla zjištěna dvě vozidla vykazující známky vraku dle definice
§ 19, zákona č. 13/1997 Sb.
Na žádost správního orgánu byly
předvedeny dvě osoby.
Žáci 6. tříd ZŠ Trávníky byli
seznámeni s historií a činností
MP včetně prohlídky prostor služebny MP.

Ing. Tomáš Gromus,

velitel Městské policie

Otrokovice

INZERCE
Sháním ke koupi byt
po částečné rekonstrukci, 2+1
nebo 3+1, v Otrokovicích.
Tel.:723 087 466
OLMAN SERVICE s. r. o.

přijme pracovníky osoby se zdravotním omezením na úklidové
práce v Otrokovicích. Pracovní
doba 6–10.30 hod. Mzda 65 Kč/
hod. Volejte 730 186 797 nebo
e-mail: nabor@olman.cz.

Prodám chladničku zn.
GODDESS, mrazák má samostatná
dvířka,
objem
chlad. části 89 l, objem mraz.
části 29 l. Rozměry: š. 48,
v. 128, hl. 48 cm. Cena dohodou.
Informace na tel. 721 775 025.
Prodám

byt 3+1, OV,
76 m2, Otrokovice–Trávníky.
Revitalizace domu – ano, rekonstrukce bytu – ne. Cena
1 500 000 Kč.
Mobil 732 550 758.
Nabízím ruční žehlení košil,

prádla dle Vašeho přání v Otrokovicích a okolí do 48 hodin –
kvalita zaručena, dovoz i odvoz
dle požadavku zákazníka. Cena
dohodou. Kontakt: 722 214 888.

STUDIO JANA – KOSMETIKA, MASÁŽE LÁVOVÝMI
KAMENY,
MOŽNOST ZAKOUPENÍ
DÁRKOVÝCH POUKAZŮ. Na Vaši návštěvu se
těší Věra Černá, Obchodní
1317, Otrokovice. Objednávky na telefonním čísle
606 129 185.
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

ecreznI

Inzerce

Z činnosti Městské policie Otrokovice za březen

Akce Motobesip je přeložena
Kvůli deštivému počasí se dne
9. dubna neuskutečnilo zahájení motocyklové sezony MOTOBESIP 2016 – RESTART
2016. Organizátoři ji přesunuli
na 23. duben. Program zůstává
stejný – zahájení je ve 13.30
hodin spanilou jízdou po městě
a okolí, od 14.45 do 18 hodin
je připraven bohatý doprovodný program na parkovišti před
firmou Continental Barum.
Podrobnosti k omezení provozu najdete ve vedlejším článku
Z jednání Rady města Otrokovice – z jednání RMO ze dne
9. března. 
(red)

Inzerce

Z jednání Rady města Otrokovice (RMO)

PLYNOSERVIS-TOPENÍ

Inzerce

4

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

Otrokovické

5

noviny

Zkoušky k získání řidičského oprávnění na motocykl jsou náročnější
Zvládnout na motorce jízdu
slalomem rychlostí chůze, bezpečně se otočit o 180 stupňů
projetím zatáčky ve tvaru „U“,
bezpečně zabrzdit na přesnost
ve stanoveném úseku z rychlosti nejméně 50 kilometrů v hodině. Tyto a další obtížné úkoly
nyní čekají žadatele o řidičské
oprávnění na motocykl předtím,
než jim bude umožněno vjet
do provozu.
Zásadní změny při výcviku
a praktických zkouškách jízdy na motocyklu při žádostech
o řidičské oprávnění přinášejí

novely vyhlášky č. 167/2002
Sb., kterou provádí zákon
č. 247/2000 Sb., o získávání
a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel.
Praktická zkouška začíná
na zkušební ploše, kde žadatel
musí prokázat samostatné ovládání motocyklu, a teprve poté
zamíří do provozu. „Tady jede
samostatně a je naváděn zkušebním komisařem nebo učitelem výcviku pomocí elektronického zařízení umožňujícího
komunikaci se žákem. Zkušební

komisař v tomto případě jede
za žadatelem v doprovodném
automobilu nebo motocyklu,“
vysvětlil novinku zkušební komisař Martin Straka, který dodává, že dříve jezdil komisař
na jednom motocyklu se žákem
a instruoval ho přímo.
V zimních měsících se
zkoušky na motocykly s ohledem na počasí obvykle neprovádějí. V tuto chvíli nastává
období, kdy poprvé bude novela uvedena do praxe. „Apeluji
na řidiče, aby byli pozorní, jelikož se nyní mohou na silnici

Radnici zdobí obrázky s dopravní tematikou

setkávat s dvojicí žák na motocyklu a za ním učitel ve vozidle nebo také na motocyklu.
Ačkoliv to zákon nepřikazuje,
chci požádat řidiče, aby byli
ohleduplní a nezařazovali se
mezi žáka a doprovodné vozidlo,“ požádal komisař. Osádka
výcvikového motocyklu bude
označena čtvercem modré
barvy s bílým písmenem „L“.
Označení se umisťuje žadateli
o řidičské oprávnění na prsou,
případně i na zádech a učiteli
výcviku na zádech. „Zkoušky
budou opravdu časově náročné.

Pokud žadatel nezvládne zkušební plochu, nepustíme ho dále
do provozu,“ upozornil Straka.
„Jelikož na Otrokovicku není
taková plocha, která by odpovídala velikostí a bezpečností,
poděkování patří starostovi
obce Halenkovice panu Jaromíru Blažkovi, který nám vyšel
vstříc a umožnil nám využívat
zkušební plochu na letišti v jejich obci,“ vyzdvihla zkušební
komisařka Šárka Pavelková,
která spolupráci vyjednala.
Romana Stehlíková,

mluvčí Otrokovic

Kolem cyklostezky se válelo téměř tři sta kilo odpadu
Cyklistická sezona právě startuje. O to, aby byla stezka pro
chodce a cyklisty podél Dřevnice připravena a vyčištěna, se
postaraly dvě party dobrovolníků z Otrokovic a Zlína. Na padesát cyklobrigádníků se sešlo
19. března na stezce Otrokovice–Zlín a sesbírali jen na území Otrokovic dvě stě osmdesát
kilogramů odpadu. Tuto akci
pořádá opakovaně CykloZlín
ve spolupráci s městy Otrokovi-

ce a Zlín. „Děkujeme všem, kteří svůj volný čas věnovali dobré
věci. Především děkujeme Statutárnímu městu Zlín a městu
Otrokovice za zajištění rukavic,
pytlů a odvozu odpadu. Velice
vhod brigádníkům ve studeném a větrném počasí přišlo
i občerstvení, které obstarala
obě města,“ poděkovala Jana
Vybíralová z iniciativy za dobrou cyklodopravu na Zlínsku
CykloZlín.
(red)

Platnost řidičských průkazů není nekonečná

z redakční pošty

Úřady a investoři
Dnes se jen málokdo pozastaví nad tím, že investoři ve většině případů neberou v úvahu
dopady, které budou jejich investiční záměry mít na jejich
blízké okolí a nedá se říct, že
veřejný zájem by tyto investory zajímal o to více. Tyto
zájmy by měly být chráněny a reprezentovány státem
a úřady přenesené působnosti,
a to hlavně v případě zájmu
veřejného.
V případě občanů by tito
měli mít možnost reprezentovat a bránit svá práva
ve správních řízeních u úřadů
ze svého postavení účastníků
řízení. Toto je samozřejmě
systém, který by měl fungovat, ovšem realita je zcela
odlišná.
V případě velkoskladu
Sygnum Immo již proběh-

lo územní řízení na odboru
Stavebního úřadu Městského úřadu Napajedla. Tamní
úředníci zřejmě ještě nikdy
neslyšeli termín „veřejný zájem“, což samo o sobě není
tak překvapivé jako fakt, že
ani do roku 2016 si nebyli
schopni nastudovat novelu
stavebního zákona z roku
2013 a jsou zcela neznalí judikátů ve věci účastenství
řízení. Tento úřad, ať už záměrně či z nevědomosti, zcela
odstřihl občany přímo dotčené touto stavbou a nezahrnul
je do okruhu účastníků řízení
o územním rozhodnutí. Lidé
tak neměli ani možnost vyjádřit se k této stavbě a byla jim
upřena jejich základní práva
jako občanů a jako vlastníků
dotčených nemovitostí.
Tito občané se proto obrá-

tili na Krajský úřad Zlínského kraje, který jejich nárok
na účast v řízení potvrdil.
I přes toto vše se úředníci
odboru SÚ MěÚ Napajedla
rozhodli právní stanovisko
nadřízeného správního orgánu ignorovat a pokračovali
v řízení do vydání rozhodnutí,
o kterém se občané Kvítkovic
dozvěděli náhodně. Tady se
ovšem úředníci již nemohou
vymlouvat na neznalost, ale
je zcela zjevné, že se rozhodli
veřejnost arogantně ignorovat.
Takovéto chování napajedelských úředníků je neomluvitelné a existence úřadů
a úředníků, kteří se staví nad
zákony, je hanebná a zcela
v rozporu se všemi zásadami
právního státu. Filip Šimek,

opoziční zastupitel

run. Zákonná lhůta pro výrobu
řidičského průkazu je dvacet
dnů ode dne podání žádosti.
V případě výměny řidičského průkazu je možné požádat
i o zrychlené vyřízení. Správní
poplatek pak činí pět set korun
a doklad je vyroben do pěti pracovních dnů. K žádosti o výměnu je třeba předložit platný
doklad totožnosti a jednu aktuální fotografii o rozměrech
3,5 x 4,5 cm.
Velké množství řidičů si
o výměnu řidičského průkazu
dosud nepožádalo – pozor, doklad se po uplynutí doby
platnosti stává neplatným.
Prázdniny tak mohou začít
i neradostně. Za případné řízení motorového vozidla bez
platného dokladu lze uložit
pokutu, v blokovém řízení
do 2 000 korun, ve správním
řízení 1 500 až 2 500 korun
českých.

Ing. Martin Straka,
vedoucí oddělení evidence
řidičů a dopravních přestupků

Koncert k poctě sv. Vojtěcha
Římskokatolická farnost zve
veřejnost na koncert duchovní
hudby při příležitosti oslavy
sv. Vojtěcha, patrona farního kostela v Otrokovicích.
Koncert se koná v neděli
1. května v kostele sv. Vojtěcha
v 18 hodin.
Účinkují: sopranistka Mag-

dalena Vlasáková a varhaník
Ondřej Mucha. Na programu
zazní díla hudebních skladatelů 19. a 20. století J. G. Rheinbergera, F. Mendelssohna-Bartholdyho, M. E. Bossiho,
A. Dvořáka, J. Kličky a další.
Vstupné je dobrovolné.
Josef Zelinka, farář

RESTAURACE DOLLY TRÁVNÍKY
ZVE V neděli 1. května NA

6 ks
č
149 K

MÁJOVÉ HODY

SPECIALITY Z VYHLÁŠENÉ DOMÁCÍ KUCHYNĚ
přijďte si pochutnat na Dolly
v sobotu 21. května vám zahraje skupina pexeso

Inzerce

Foto s vítězi. Je nasnadě, že když se výtvarná soutěž jmenuje Přes hory a přes pole jedou všichni
na kole, vznikne pod rukama dětí spousta hezkých obrázků s tématem bezpečné jízdy. Komise
vybírající nejlepší díla proto neměla lehkou práci. Kromě výtvarného hlediska dostaly kresby
a malby body navíc za to, že cyklisté na obrázcích měli přilbu a kola s odrazkami. Jak se jim
malování povedlo, mohou návštěvníci radnice posoudit do 29. dubna. Na snímku jsou vítězové
soutěže s místostarostou Otrokovic Jiřím Veselým a vedoucí dopravně-správního odboru Renátou
Krystyníkovou. 
(ano), foto:Anna Novotná

Před blížícími se prázdninami
Městský úřad Otrokovice doporučuje řidičům zkontrolovat
si platnost řidičských průkazů.
Řidičské průkazy mají omezenou platnost a motoristé by si
sami měli včas zajistit jejich
výměnu.
Od roku 2004 jsou vydávány řidičské průkazy typu kreditní karty. Doba platnosti je
na nich uvedena v kolonce 4b.
Aktuálně vydávané řidičské
průkazy platí po dobu deseti
let ode dne vydání. V případě,
že doklad osvědčuje řidičské
oprávnění udělené pro skupiny C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,
D nebo D+E, je jeho platnost
pouze 5 let.
Prostá výměna řidičských
průkazů vydaných po 1. květnu
2004, tedy průkazů typu kreditní karty, nepodléhá správnímu poplatku. Pokud současně
s výměnou dokladu probíhá
i změna osobních údajů (změna
příjmení, bydliště apod.), činí
správní poplatek padesát ko-
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Městská galerie, vstup volný
BLACK & WHITE – Katarína Grajcaríková
Výstava ve spolupráci s Fotoklubem Beseda. Mladá slovenská fotografka se
věnuje převážně portrétům a ráda se vrací ke klasické černobílé fotografii. K jejím úspěchům patří umístění v první desítce soutěže Fotograf roku 2014, kterou
pořádá renomovaný časopis FotoVideo. Výstava potrvá do 22. května.
neděle 1. května, 9.00– 18.30 hod., park před Hotelem Baťov, přístaviště

MÁJOVÁ POUŤ A ODEMYKÁNÍ VODY
Program v parku:
10.00–12.00 Dechová hudba VLČNOVJANKA
14.00–15.00 Dětská show Pejskování
15.30–16.30 Jan Vančura, Irena Budweiserová a PLAVCI
17.00–18.30 READY KIRKEN
Moderuje Dalibor Dědek
Program v přístavišti:
9.00 Odemykání vody a slavnostní otevření Baťova kanálu
9.20–12.00 Klika NJ Blues
Folklorní vstupy soubor Mužáci z Korytné
Moderuje Michal Mynář
Vláček Moravský drak bude jezdit mezi přístavištěm
a Společenským domem.
středa 4. května, 16 hod., foyer kinosálu, vstup volný
MALUJEME S BÁSNIČKOU
Vernisáž – výstava výtvarných prací a fotografií dětí Mateřské školy Klubíčko
Tlumačov. Výstava potrvá do 27. května.
sobota 7. 5., velký sál, ve 20 hod., vstupné 120 Kč, stolová úprava
REVIVAL NIGHT – NOC LEGEND
Rockový večírek s kapelami DAMAGE, inc. – Metalica Revival Band (Prostějov), KISS Moravian Girls (Přerov) a IRON MAIDEN Revival (Otrokovice).
úterý 10. 5., velký sál, v 19 hod., vstupné 120 Kč, mládež a studenti 60 Kč,
členové KPH na předplatenky
ŽIDOVSKÁ HUDBA PRO VIOLONCELLO
Koncert rodinného violoncellového dua. Účinkují: Dominika Weiss Hošková –
violoncello, Jiří Hošek – violoncello, klavír.
středa 11. 5., velký sál, 18 hodin, vstupné 80 Kč
KONCERT TŘÍ GENERACÍ
Dětský pěvecký sbor ZŠ Trávníky Otrokovice, sbormistr Šárka Schlichtsová,
Studánka – dětský pěvecký sbor ZŠ Mánesova Otrokovice, sbormistr Andrea
Dohnalová, Hlahol Mysločovice – mužský pěvecký sbor, sbormistr Michal
Mynář, Ženský pěvecký sbor Otrokovice, sbormistr Marek Obdržálek.
neděle 15. 5., 14–18 hod., velký sál, vstupné 120 Kč
závěrečný koncert cyklu Naše muzika
TÚFARANKA
Sérii oblíbených tanečních koncertů v této sezoně zakončí vynikající kapela veselých muzikantů a zpěváků Túfaranka ze Šakvic s kapelníkem Janem Bílkem.

Kino
čtvrtek 5. 5., 19 hod., kinosál, vstupné 110 Kč, Česko 2016, 120 min., přístupno
Jak básníci čekají na zázrak – komedie
Kendy už má plné zuby reklam a j jde za svým snem o natočení celovečerního
filmu. Karase zajímá pohledná učitelka Drábková. Štěpán dělá zástupce primáře v nemocnici, jejíž ředitelkou není nikdo jiný než Vendulka Utěšitelka!
neděle 8. 5., 15.30 hod., kinosál, vstupné 135 Kč děti, 155 Kč dospělí
USA 2016, dabing, 106 min., přístupno
Kniha džunglí 3D – dobrodružný, drama, fantasy
Mauglí je člověčí mládě vychované v džungli vlčí smečkou. Do džungle přichází tygr Šér Chán, jenž si nese jizvy způsobené člověkem. Šér Chán chce
zničit vše, co vnímá jako ohrožení a Mauglí cítí, že již v džungli není vítán.
čtvrtek 12. 5., 19 hod., kinosál, vstupné 140 Kč
USA 2016, 114 min., dabing, přístupno od 12 let
Lovec: Zimní válka 3D – akční, dobrodružný, drama, fantasy
Volné „předkračování“ filmu Sněhurka a lovec, ve kterém se z malého chlapce
stane silný válečník, který se bude potýkat nejen se zlou královnou Ravennou,
ale i s její mladší sestrou.
pátek 13. 5., 10 hod., kinosál, vstupné 60 Kč, Česko 2016, 101 min., přístupno
Kino senior – Teorie tygra – road movie, komedie, drama
Veterinář Jan už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky
došly síly a trpělivost. Babička totiž vždy rozhodovala o jeho životě a nakonec
i o tom, jak a kde bude pohřbený. A Janovi je jasné, že je na té samé cestě.
čtvrtek 19. 5., 19 hod., kinosál, vstupné 140 Kč
USA 2016, přístupno od 12 let
Captain Amerika: Občanská válka 3D – akční, sci-fi, thriller
Steve Rogers převzal vedení nově zformovaného týmu Avengers, který se nadále snaží chránit lidstvo. Politické tlaky vyústí ve vytvoření systému zodpovědnosti vedeného vládní organizací, jež na tým super-hrdinů dohlíží a řídí ho.
sobota 28. 5., 21 hod., park před poliklinikou, vstup volný
Česko 2016, 85 min., přístupno
Letní kino: MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ (v rámci 56. Zlín Film
Festivalu) – hudební, taneční
Třída pražské konzervatoře má na letním soustředění za úkol nazkoušet Starce
na chmelu v původní muzikálové podobě. Do svého nastudování přidají prvky
klasického tance, ale i street dance, hip-hop či pohybové divadlo.
30. 5.–3. 6. kinosál a Městská kavárna, vstup volný
56. ZLÍN FILM FESTIVAL
Dopolední projekce zahraničních filmů pro školy v kinosále a pásmo animovaných filmů v Městské kavárně v 11.00 a v 15.00 hod.
Připravujeme kino na červen:
X-Men: Apokalypsa, Želvy Ninja 2, Angry Birds ve filmu, Warcraft: První
střet, Alenka v říši divů: Za zrcadlem, Podfukáři 2, Hledá se Dory, Den nezávislosti: Nový útok
ZÁJEZDY

Městská galerie, vernisáž 23. 5. v 18 hod., vstup volný
SESTUPY A PÁDY
Vernisáž – výstava dvou pozoruhodných bytostí Pavla Preisnera a Jana Slováka, zlínských výtvarníků a básníků, nabídne obrazy, tisky a kresby obou autorů
z posledních let. Výstava potrvá do 19. června.

sobota 14.5., zájezd, cena 450 Kč
JARNÍ VÍDEŇ
Populární jarní zájezd do věčně krásné středoevropské metropole. Nástupní místa 6.00 Zlín ABS, 6.15 Otrokovice Hotel Baťov/Společenský dům,
6.20 Otrokovice u Otrokovické BESEDY.

neděle 29. 5., 17.00 hod., velký sál, vstupné 250 Kč
Benefiční taneční pohádka. Organizátor ORIANA DANCE ZLÍN – představení je součástí doprovodného programu 56. ZLÍN FILM FESTIVALU.
O MOŘSKÝCH VÍLÁCH
Pohádka o hodném králi, marnivé královně a zakletých mořských vílách.
A také o tom, že kdo chce moc, nemá nic… a že slova ve zlobě vyřčená někam
vítr zanese a nejen dobro a láska vytváří vlny, které se vracejí celý život. Účinkují tanečnice z České a Slovenské republiky. Hosté: Artem Uzunov, Kathreen
Derouet, Renata Fakthulislamova.

sobota 21. 5., zájezd do termálních lázní, cena 400 Kč
DUNAJSKÁ STREDA
Nástupní místa 5.15 Zlín ABS, 5.20 Malenovice U Mlýna, 5.30 Otrokovice
Hotel Baťov/Společenský dům, 5.40 Otrokovice u Otrokovické BESEDY.
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.

Otrokovické noviny Periodický tisk územního samosprávného celku. Měsíčník města Otrokovice. Vydavatel: Otrokovická
BESEDA, s. r. o., IČO: 255 138 85. Registrace: 1. 7. 2007 – MK ČR E 13019. Vychází každý předposlední pátek v měsíci v nákladu
9 100 ks, uzávěrka je 5. den v měsíci. Distribuce do všech domácností ve městě Otrokovice a na určená místa. Zdarma – neprodejné. Redakce: Otrokovická BESEDA, nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice, tel.: 571 118 104, redakce@otrokovickenoviny.cz.
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Ekologická likvidace
autovraků zdarma.
Včetně potvrzení na místě.

až 1200 Kč za váš vrak
Zajišťujeme i odvoz.

Dobrotice 776 719 631

Inzerce

květen

Připravujeme na červen: 5. 6. Kula pikle – Náměstí 2016 aneb Koncert před
Besedou, 11. 6. OtrokoviC-maj fest – country a folk na Štěrkovišti, 19. 6.
Náměstí 2016 aneb Koncert před Besedou.
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kalendář významných akcí
1. května, přístaviště a park před Společenským domem
Májová pouť a odemykání vody
Tradiční prvomájová akce s bohatým kulturním programem.

2. května v 16 hodin, nám. 3. května, následně v Kvítkovicích
pietní akt
Připomínka osvobození Otrokovic 3. května 1945.

Výzva pro podávání žádostí o grant z rozpočtu města Otrokovice talentovaným dětem a mládeži
Město Otrokovice na základě
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů v samostatné
působnosti ve svém územním
obvodu pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními
zvyklostmi o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb
svých občanů, do čehož patří
i vytváření podmínek pro talentované děti a mládež, a to
v zájmu rozvoje jejich talentu
a podpory jejich mimořádné činnosti a také ve veřejném zájmu
prevence negativních jevů.
Granty podle této výzvy jsou
určeny občanům města do 26
let, kteří jsou vynikajícími žáky
nebo studenty základní školy,
základní umělecké školy, střední
školy, konzervatoře, vyšší odborné školy nebo vysoké školy,

nebo jsou vynikajícími sportovci
či umělci a prokazují předpoklady k dosažení výjimečných studijních, vědeckých, sportovních
nebo uměleckých výsledků.
V rozpočtu města je vyčleněna částka pro tuto výzvu ve výši
sto tisíc korun. Grant je poskytován formou peněžitého daru
v hodnotě nejvýše dvacet tisíc
korun pro jednotlivého příjemce v daném kalendářním roce.
O grant může žádat pouze fyzická osoba do věku 26 let, která je
občanem města Otrokovice, tj.
má trvalý pobyt na území města Otrokovice (za nesvéprávné
žadatele žádá jejich zákonný
zástupce nebo opatrovník, přičemž občanství obce zákonného
zástupce nebo opatrovníka žadatele není rozhodné).
Žádosti o grant podle této vý-

zvy lze podávat do 13. května
2016, a to:
1. osobně na podatelně Městského úřadu Otrokovice,
nebo
2. poštou na adresu:
Městský úřad Otrokovice
Odbor školství a kultury
Nám. 3. května 1340
765 23 Otrokovice
Rozhodujícím kritériem pro
splnění termínu podání žádosti
je razítko s datem podání žádosti
uvedené na žádosti podatelnou
úřadu nebo poštou.
Žádosti budou hodnoceny podle následujících kritérií:
• formálně správné vyplnění žádosti a dodání požadované povinné přílohy
• dodržení termínů pro podání
žádosti
• způsobilost žadatele dle této

Jako mnoho lidí mám rád pocit bezpečí a jistoty, ostatně tuto potřebu označil
americký psycholog Maslow ve své známé pyramidě jako druhou nejzákladnější v lidském životě. O to víc mi vadí její
narušení. Z veřejných statistik Centra dopravního výzkumu vyplynulo, že za minulý rok na našich silnicích zemřelo 660
osob. Čeští řidiči tak nesledují dlouhodobý
trend v Evropě, kdy počet mrtvých stabilně klesá, kdežto u nás bohužel roste.
V roce 2014 zahynulo na tuzemských
komunikacích o 31 lidí méně. Reálný počet nehodami zasažených lidí je daleko
větší, když do něj zahrneme i pozůstalé
a jejich traumata ze smrti blízké osoby.
Jak tento neveselý vývoj zastavit? Místo
debat o ceně lidského života vůči společnosti, kterou mimochodem odborníci
spočetli na 21 milionů korun, by měl stát
tuto situaci řešit aktivněji a smysluplněji:
zpřísněním bodového systému pro nepořádné řidiče, poskytnutím více prostředků na opravy místních a krajských silnic
i dálnic a dopravní osvětou na základních
školách. Nicméně každý řidič musí začít
sám u sebe. V Otrokovicích na to jdeme
dobře. Obětavostí vedoucí odboru dopravy
otrokovické radnice a dobrou spoluprací
se všemi třemi základními školami město
každoročně organizuje edukační projekt
Dětská policie. Vybraní žáci se zde pod
dohledem svého učitele seznamují přímo
v terénu na silnici s prací policistů a městských strážníků. Své zkušenosti potom
předávají svým vrstevníkům, diskutují
o nich a vzájemně se dopravně vzdělávají
a učí. Podobně jako oni se odborně vzdělávají i strážníci naší městské policie. Ti
se snaží problémy v terénu řešit, dohlíží
na veřejný pořádek, jsou vidět ráno na přechodech a během dne i noci taky jinde
ve městě, snaží se pomoci, poradit a občas
nám dají i nějakou tu pokutu. Pravidelně
jsem některými z vás zastavován a konfrontován s názorem na systém parkování
u polikliniky a smysluplnost udělování pokut. My všichni, co občas vyrazíme za lékařskou pomocí na Městskou polikliniku,
víme, o čem mluvíme. Najít zde přes den

nejpozději do 15. června 2016.
Podmínkou poskytnutí grantu
je řádné vyplnění žádosti včetně dodání požadované povinné
přílohy a dodržení stanovených
termínů. Rozhodování o poskytnutí grantu je založeno na obsahovém zhodnocení žádostí z hlediska stanoveného účelu grantů.
Na poskytnutí grantu není právní
nárok. Formulář žádosti o grant
je přílohou této výzvy. Formulář žádosti je rovněž k dispozici
na webových stránkách města
Otrokovice, v sekci odboru školství a kultury, v záložce Formuláře. Žádost musí být podepsána
svéprávným žadatelem, popř.
zákonným zástupcem nebo opatrovníkem nesvéprávného žadatele.
Mgr. Barbora Šopíková,

OŠK MěÚ Otrokovice

Tomáš Baťa starší se narodil před 140 lety

z redakční pošty

Když se chce, všechno jde …

výzvy
• naplnění účelu grantů podle
této výzvy.
Pokud je žádost neúplná, je
žadatel odborem školství a kultury písemně vyzván k odstranění vad žádosti ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení výzvy
k odstranění vad žádosti. Pokud
žadatel všechny vady ve stanovené lhůtě odstraní, pak je na takovou žádost o grant pohlíženo
jako na řádně a včas podanou žádost. Pokud žadatel ve stanovené
lhůtě všechny vady neodstraní,
pak je taková žádost vyřazena
z dalšího hodnocení.
Žádosti vyhodnocuje pracovní
komise jmenovaná Radou města
Otrokovice. O poskytnutí grantů
rozhoduje Rada města Otrokovice. O žádostech o dotaci podle této výzvy bude rozhodnuto

volné parkovací místo je téměř nemožné.
Naděje na zlepšení minimální, na radnici
se má za to, že parkování je zde vyřešeno
dobře. Já si to nemyslím. Vypadá to, že
přiznat si existenci tohoto problému a najít
peníze na řešení prospěšné pro všechny je
nadlidským úkolem, a přitom, když člověk opravdu chce, všechno jde. Pro příklad nemusíme chodit daleko, za všechny
zmiňuji Naději, otrokovickou o. p. s. Té
město od jejího vzniku každoročně přispívá na zaměstnávání postižených klientů
sumou 100 000 korun. Ti uklízí a zbavují
ulice města od odpadků a dalšími drobnými, ale o to důležitějšími pracemi se včleňují do života. S touto myšlenkou jsme
společnost s Pavlem Polákem před lety
zakládali a jsem moc rád, že díky zapálení jeho a spolupracovníků v Naději tato
„ópéeska“ stále funguje. Podobně skvěle
jako velikonoční jarmark, který Naděje
s jejími klienty letos připravila obzvláště
precizně, objednali slunečné počasí a postarali se o příjemnou náladu. Pokud jste jej
navštívili, určitě jste byli stejně spokojeni
jako my se ženou a dcerou. Podobně dobře
se vloni pobavilo na 40 000 návštěvníků
Sportovního areálu Baťov, kteří si zde našli cestu za sportem, odpočinkem a zábavou. Během let se tak potvrdil přínos tohoto sportoviště pro veřejnost. Ta si jej velmi
oblíbila a hojně jej využívá, z čehož mám
opravdu velikou radost, kterou nemůže
zkazit ani občasná povrchní kritika tohoto projektu. Každopádně, mnoho z výše
uvedeného by nebylo možné realizovat
bez přispění celé společnosti, tedy nás
všech, v podobě financí získaných z daní.
Věděli jste, že z každé koruny odvedené
státu obyvatelem Otrokovic připadne naší
městské kase v rámci rozpočtového určení
daní přes 21 haléřů? Na první pohled se
to může zdát jako malý drobek, ale když
se jich více spojí dohromady, může z nich
vzniknout díky radním a nám, zastupitelům, chodník, cesta, lavička, nová zastávka či užitečný projekt, který pomůže zase
o trošku zlepšit život nám všem v Otrokovicích.
Ing. Milan Plesar,

zastupitel města Otrokovice

V pondělí 4. dubna si obyvatelé Otrokovic připomněli významné výročí narození Tomáše Bati. U Baťovy sochy v parku před Hotelem Baťov – Společenský
dům se sešli také zástupci otrokovické radnice, senioři, zastavili se kolemjdoucí, ale památku uctili i žáci ZŠ Mánesova či zástupkyně Klubu absolventů
Baťovy školy práce, sdružující lidi, kteří sdílí a podporují stejné hodnoty jako
Tomáš Baťa a jeho následovníci. 
(red), foto: Anna Novotná

Výchovné koncerty pro MŠ a projekt Hrátky s uměním
Základní umělecká škola Otrokovice každoročně realizuje pro děti
z otrokovické mateřské školy výchovné koncerty. První koncert se koná
vždy v předvánočním termínu v sále
ZUŠ Otrokovice. Naši žáci, zejména
hudebního a literárně – dramatického
oboru, připravují pod vedením svých
učitelů zábavné hudební a divadelní
představení, čímž pootvírají dveře
do světa umění těm nejmenším. Komponovaným pořadem provází a projekt koordinuje Arnoštka Machurová.
Na jaře máme pro děti připravený
projekt Hrátky s uměním, který vyvrcholí výchovným koncertem 10. května. Po dohodě s ředitelkou Mateřské
školy Otrokovice Magdou Zycháčkovou jsme se rozhodli přiblížit dětem
prostředí základní umělecké školy
a pozvali jsme je na návštěvu. Děti
si prohlédnou školu, budou postupně seznámeny s náplní výuky napříč

spektrem všech nabízených oborů.
V hudebním oboru si vše vyzkoušíme formou písniček. Malí muzikanti
se seznámí s různými hudebními nástroji, vlastnoručně si na ně vyzkouší
zahrát (včetně těch rytmických) a nebudou chybět ani hudební hry na rozvoj sluchu.
V literárně – dramatickém oboru
se zaměříme na správnou výslovnost
formou pohádek, básniček a říkadel,
zkusíme vyjádřit určitý děj pohybem.
V tanečním oboru se trochu protáhneme a zahrajeme si hudebně-pohybové hry.
Ve výtvarném oboru si vyzkoušíme
některé výtvarné techniky, namalujeme obrázky anebo vytvoříme postavičku... Už se na děti moc těšíme :-)
Koordinátorkou projektu je Petra
Bergová.
Milada Grimová,

ředitelka Základní umělecké

školy Otrokovice
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Otrokovickým Goťákem je Petr Vojtášek

V době před Velikonocemi
se ve všech střediscích Domu
dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, ale také v prostorách
hotelu Atrium konaly dílny pro
veřejnost, pro děti z mateřských
škol z Otrokovic a Halenkovic,
ale i pro žáky základních škol
Trávníky a TGM.
S úsměvem na tváři odcházelo z dílen celkem tři sta dvacet
dětí z mateřských školek a osmdesát žáků základních škol.
Každý si vyzdobil svůj domov
výrobkem s jarní či velikonoční tematikou. Při výrobě dětem
a žákům pomáhali studenti
z Gymnázia Otrokovice a SPŠ
Otrokovice. Za tuto skvělou
spolupráci chceme poděkovat
vedení škol, že nám své studenty uvolnili a hlavně samotným
studentům, kteří s velkou trpělivostí a ochotou pomáhali svým
mladším kamarádům. Těšíme
se na další spolupráci s vámi.
Za kolektiv pracovníků DDM
Sluníčko 

Eva Doležalová,
Jana Bárová

AR-STAL, s. r. o.
strojírenská firma
2. května 1550
Napajedla (areál Slávia)

Hledáme:

Sobota 7. 5., od 14 hod.
ODDECH – Otrokovické dětské divadelní
echo
Táborová
základna
Štěrkoviště
Již 8. ročník nesoutěžního festivalu divadel,
určených dětem a mládeži.
Cena: dospělí 70 Kč,
děti 50 Kč

pátek 13.–neděle 15. 5.
od 16 hod.
Rybářská víkendovka
Táborová
základna
Štěrkoviště
Rybolov,
předávání rybářských lístků,
táborák.
Cena: 500 Kč

středa 11. 5., 16–18
hod.
Tvoření pro všechny
DDM Trávníky
Vytvoříte si výrobek dle
nabídky, který si ihned
odnesete domů.
Cena: 100 Kč

neděle 22. 5., od 16 hod.
Akademie DDM
Sluníčko
Velký sál Otrokovické
Besedy
Slavnostní přehlídka.
Vstupné dobrovolné
31. 5., od 15 do 18 hod.
Den Dětí
Park u polikliniky

Město Otrokovice vyhlašuje výběrové řízení na prodej bytové jednotky 1300/403 V  ul. Školní 1300,
Otrokovice 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 – byt ve 4. nadzemním podlaží s dispozicí
1 + kuchyňský kout. Celková podlahová plocha bytu činí 29,93 m2 +
plocha lodžie 2,94 m2.
Město vyhlašuje výběrové řízení za následujících podmínek:
• zájemce uvede jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, popř. doručovací adresu a telefonický kontakt
• minimální kupní cena 590 000 Kč
• uzávěrka výběrového řízení: 20. 5. 2016 v 10.00 hod.
Přihlášku do výběrového řízení je nutno podat osobně do podatelny
MěÚ Otrokovice v zalepené obálce s označením
„Výběrové řízení bytová jednotka 1300/403".

Do 31. 5., v otevírací
době DDM
Výstava
výtvarné
soutěže Zvířecí svět
DDM Trávníky
Výstava
výtvarných výrobků žáků
ZŠ, kroužků DDM
a dětí z MŠ Otrokovice s hlasováním
o nejhezčí výtvor.
Vstup volný
Celý květen
Dopravní hřiště
pro veřejnost
Dětské dopravní hřiště
Otevírací doba:
Všední dny 15–19 hodin, víkendy, svátky,
prázdniny 10–19 hodin. Více na
www.ddmslunicko.cz
Cena: zdarma

Těší se na vás

DDM Sluníčko

Chtěla bych tímto poděkovat
vedení, celému zdravotnickému a sociálnímu personálu
Charity sv. Anežky Otrokovice
za příkladnou péči, která byla
poskytována mé mamince, paní
Ludmile Kopalové. Charitní domov velmi dbá na čistotu a vyznačuje se laskavým
přístupem ke svým obyvatelům. Každodenní péče, která
je poskytována těmto starým
lidem, není vůbec jednoduchá
a vyžaduje velikou trpělivost
a porozumění. Ještě jednou
chci poděkovat všem, kteří
tuto péči mamince poskytovali. Činnost, kterou má Charita
ve svém názvu, milosrdná láska, ji plně vystihuje.
Ing. Ludmila Jurášová,

Zlín

Regenerační
a sportovní

masáže

– soboty i neděle.

Tel. 776 262 616

Město Otrokovice vyhlašuje výběrové řízení na prodej bytové jednotky 1300/415 V ul. Školní 1300,
Otrokovice 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 - vnitro byt ve 4. nadzemním podlaží
s dispozicí 1 + kuchyňský kout. Celková podlahová plocha bytu
činí 30,46 m2 + plocha lodžie 2,94 m2.
Město vyhlašuje výběrové řízení za následujících podmínek:
• zájemce uvede jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, popř.
doručovací adresu a telefonický kontakt
• minimální kupní cena 575 000 Kč
• uzávěrka výběrového řízení: 20. 5. 2016 v 10.00 hod.
Přihlášku do výběrového řízení je nutno podat osobně do podatelny MěÚ Otrokovice v zalepené obálce s označením
„Výběrové řízení bytová jednotka 1300/415".

Pro obě výběrová řízení platí:

Byt je v původním provedení z doby své výstavby pouze se základní údržbou, bez podstat-

. né rekonstrukce nebo modernizace. V rámci revitalizace domu byla provedena výměna oken
a dveří na lodžii za plastová a provedena úprava lodžie. Na budovu č. p. 1300 je zpracován průkaz
energetické náročnosti. V bytě je odpojená elektřina.

Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schůzi Rada města Otrokovice. Prohlídku
je možno uskutečnit po osobní dohodě nebo telefonickém objednání.
Bližší informace podá Bc. Jana Páleníková,
tel. 577 680 208, e-mail: palenikova@muotrokovice.cz.

posunutí uzávěrky
pro příjem příspěvků
Inzerce

na dvousměnný provoz

Nabízíme:

• Příspěvky na stravování
• Rekreační pobyt v Jeseníku
za zaměstnanecké ceny
• Výhodné mobilní tarify
• Akce pro zaměstnance
Životopisy lze zaslat do 1. 6. 2016

ODVOZ ZDARMA – cena dohodou

Adresa pro podávání
přihlášek do VŘ:
MěÚ Otrokovice, budova č. 1
odbor majetko-právní
nám. 3. května 1340
765 23 Otrokovice

Redakce Otrokovických novin
oznamuje trvalé

Studio Městské televize Otrokovice

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

Obsluhu CNC obráběcího
centra

e-mail: arstal@arstal.cz
tel.: 577 158 916

Hry a atrakce nejen pro
nejmenší.
Cena: zdarma, některé
atrakce za poplatek.

• úhrada kupní ceny: do 30 dnů po schválení prodeje Zastupitelstvem města Otrokovice, předložená nabídka musí být vlastnoručně podepsána
uchazečem, popř. uchazeči, v případě, že má být nemovitost nabyta do společného jmění manželů, přihlásí se do výběrového řízení oba manželé
společně
• v případě nabídek se shodnou nabídkovou cenou rozhoduje při vyhodnocení čas podání nabídky s tím, že dříve podaná nabídka má přednost
• ve výběrovém řízení bude vybrána pouze jedna nejvýhodnější nabídka, další nabídka v pořadí nebude stanovena
• zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z nabídek a výběrové řízení zrušit.

Inzerce

DDM Sluníčko
děkuje studentům SŠ

čtvrtek 12. 5. 16.30–
18.30 hod.
Badatelé
DDM Trávníky,
Čas pro správné koumáky, badatele a rozumbrady. Akce určena
dětem ve věku 7–11 let.
Cena: 40 Kč

z 10. na 5. daného měsíce.
Uzávěrka 5. daného měsíce platí
od květnového vydání novin.

Uzávěrka příštího čísla je tedy
5. května a dalších čísel 5. června,
5. července, 5. srpna, 5. září, 5. října,
5. listopadu, 5. prosince a následujících
čísel také vždy k 5. dni měsíce.
Děkujeme za pochopení.
Redakce Otrokovických novin

Inzerce

Finále pěvecké soutěže „Otrokovice mají talent aneb Hledá se otrokovický Goťák se letos poprvé zúčastnili žáci
Gymnázia Otrokovice a hned si vyzpívali pěkná umístění. Nově byla také mimo odbornou porotu ustanovena
druhá porota z členů Městského parlamentu dětí a mládeže a také se zapojili senioři z klubu důchodců v Kvítkovicích. Finále se zúčastnilo deset žáků ze tří základních
škol a nižších stupňů gymnázia. 1. místo obsadil Petr
Vojtášek z Gymnázia Otrokovice (na snímku), 2. místo
Filip Stupka ze ZŠ Trávníky a 3. místo Martina Ondrůšková z Gymnázia Otrokovice. Cenu parlamentu získala
Kateřina Kedrová ze ZŠ Mánesova. Cenu diváka získala
Natálie Zaoralová ze ZŠ Mánesova. Senioři společně zazpívali lidové písně. ( red), foto: Martina Fojtíková

PoděkovÁNÍ
Neděle 1. 5., v 9.30 hod.
Sluníčko na Májové
pouti
Park před Společenským domem
Můžete se těšit na májové tvoření a pohybové
aktivity.
Cena: zdarma
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společenská kronika
I když Vám osud život vzal, v našich
srdcích žijete dál. V letošním roce vzpomeneme 9. výročí úmrtí naší maminky
Boženy Martinů a 13. výročí úmrtí našeho tatínka Josefa Martinů.
S láskou vzpomíná dcera Hana.
Osud Ti nedopřál déle s námi být, ale v našich srdcích stále budeš žít. Dne 3. března jsme vzpomněli
5. výročí úmrtí naší drahé maminky, babičky, prababičky a praprababičky, paní Vojtěšky BAROTOVÉ
z Otrokovic. S láskou vzpomínají dcera, vnuci, vnučky
a pravnučky s rodinami.
Čas plyne,vzpomínka zůstává. Dne 6. dubna uplynulo
dlouhých 28 let, co nás navždy opustil náš drahý tatínek a dědeček, pan František Spurný. Kdo jste ho
znali, věnujte mu s námi tichou vzpomínku. Syn Milan
s rodinou
Dne 28. března by se dožil 91 let pan Stanislav
VACULÍK. Kdo jste ho znali, vzpomeňte prosím
s námi. Děkuje rodina.
Dne 1. dubna uplynulo deset let od úmrtí naší drahé babičky, maminky a manželky, paní
Marie LUKÁČOVÉ. S láskou vzpomínají manžel,
synové a vnučka. Za tichou vzpomínku děkujeme
všem jejím přátelům, známým i žákům.
Dne 2. dubna uplynuly 2 roky, kdy nás navždy opustil pan Jiří DOLEŽEL. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
prosím s námi. Děkují manželka a synové Zbyněk a Jiří
a vnuci Zbyněček a Roman.
Dne 3. dubna jsme si připomněli 20. výročí úmrtí pana
Vojtěcha GERYCHA. Vzpomíná manželka, dcera
a syn s rodinami.
Dne 3. dubna uplynuly 3 roky ode dne, co nás opustila moje drahá maminka, paní Anna TOMÁNKOVÁ. Kdo jste jí znali a měli rádi, vzpomeňte se mnou.
Syn Milan
Dne 5. dubna jsme si připomněli
15. výročí úmrtí paní Elišky
URBANCOVÉ a dne 26. dubna vzpomeneme 28. výročí úmrtí pana Rudolfa
URBANCE. S láskou vzpomínají dcery
Jana, Helena a Milena s rodinami.
Dne 5. dubna uplynulo již 17 let od chvíle, co nás
opustila naše milovaná Ludmila DOKOUPILOVÁ.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje manžel
Oldřich, dcera Renata a syn Oldřich s rodinami.
Odešel jsi, jak osud si přál, však ve vzpomínkách s
námi žiješ dál. Dne 8. dubna by pan Jaroslav ŠIŠKA
oslavil 70 let. S láskou a úctou vzpomíná manželka
a děti s rodinami. Děkujeme za tichou vzpomínku těm,
co ho znali a měli rádi.
Odešel v tichosti, ale v našich srdcích zůstává.
Dne 10. dubna uplynulo 5 let od chvíle, kdy nás navždy
opustil pan Miloslav KOHOUTEK. S láskou stále
vzpomíná manželka a dcery s rodinami.
Ty jsi chtěl ještě s námi dlouho být, ale Tvá nemoc nechtěla Ti to dovolit. Dne 12. dubna uplynulo 9 smutných let, kdy nás navždy opustil náš drahý manžel,
tatínek, dědeček a bratr, pan Josef KORYČÁNEK
z Tlumačova. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají manželka Jindřiška s celou
rodinou a sestra Marie s manželem.
Čas plyne a nevrátí, co vzal, jen smutek a bolest v srdci
nám zůstává dál. Dne 14. dubna uplynuly 3 roky, co
nás opustila naše drahá manželka, babička a maminka, paní Teresie TALAFOVÁ. S láskou vzpomíná
manžel a synové s rodinami.
Dne 15. dubna uplynulo 5 let, co se s námi rozloučil náš tatínek, pan Jaroslav NEMETH. S láskou
a úctou vzpomínají Martina a Jarek Nemethovi.

blahopřání
Na krásné chvíle prožité s milovaným člověkem se
nedá zapomenout. Dne 15. dubna to bylo 15 let, co
se zavřela kniha života pana Františka MUSILA.
S láskou a úctou vzpomíná manželka s celou rodinou.
Dotlouklo srdce, utichl hlas, tak rádi
měli život i nás. Dne 17. dubna jsme
vzpomněli 10. výročí úmrtí naší
maminky,
babičky,
paní
Ireny
ZÁMEČNÍKOVÉ a letos si také připomeneme 24. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka, pana Čestmíra ZÁMEČNÍKA. Věnujte jim s námi
tichou vzpomínku. Dcera Marcela s rodinou, rodina Zámečníkova
a Kovaříkova
Na hrob položíme kytičku, oči se zarosí a srdce při
vzpomínce zabolí. Dne 18. dubna uplynuly 4 dlouhé roky, kdy nás opustil bez slůvka rozloučení pan
Bohuslav DVOŘÁK. Moc nám všem chybíš.
Vzpomíná manželka, dcera, rodiny Dvořákova,
Haničákova a Sholeňova.
Dne 20. dubna jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí pana
Jana PÁLENÍKA. Kdo jste jej znali, vzpomeňte
s námi. Manželka a děti Jan a Eva s rodinami.
Dne 20. dubna uběhlo 6 let, kdy nás po vážné nemoci opustil pan Mojmír OČADLÍK. Kdo jste ho znali,
věnujte mu prosím spolu s námi tichou vzpomínku.
Děkuje manželka a děti s rodinami.
Již dlouhá chvíle uběhla, kdy jsme byli všichni spolu,
teď nám nezbývá nic jiného než vzpomínat na tu dobu.
Dne 21. dubna to bylo 23 let, kdy nás opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Josef VERBÍK.
S láskou vzpomíná rodina Verbíkova.
Dnes, 22. dubna, uplyne 8 smutných let od smutné chvíle, kdy nás navždy opustila paní Marie
DOHNALOVÁ. S láskou a úctou vzpomínají dcery
Ludmila, Marie a Anna s rodinami.
V životě jsou chvíle, se kterými se člověk nikdy nesmíří.
Tak bylo i bude dál, i kdybys oči vyplakal, nic na tom
nezměníš. Dne 24. dubna by se dožil 89 let pan Ludvík
GLOSER. Vzpomíná manželka a děti s rodinami.
Dne 26. dubna tomu bude 1 smutný rok, co nás náhle ve věku 67 let opustila paní Svatava DAŇKOVÁ.
Děkuji všem, kdo jste ji znali, že společně s námi jí
věnujete tichou vzpomínku. Manžel Zdenek s celou
rodinou
Dne 26. dubna vzpomeneme 9. výročí úmrtí našeho tatínka, pana Jiřího
PŘÍHODY a dne 7. prosince uplyne
3. výročí, co nás opustila maminka, paní
Drahomíra PŘÍHODOVÁ. S láskou
v srdci vzpomínají dcery s rodinami.
Dne 26. dubna uplyne již 10 smutných let od náhlého úmrtí našeho manžela a tatínka, pana Jaroslava
ZÁLEŠÁKA. Kdo jste ho znali, vzpomeňte prosím
s námi. S láskou stále vzpomínají manželka Bohumila
a dcera Silvie.
Odešla v tichosti, ale v našich srdcích zůstává. Dne
27. dubna uplynou 2 smutné roky, kdy nás navždy
opustila paní Anna GERŽOVÁ. Dne 20. května by
se dožila 70 let. Vzpomínají synové Zdeněk, Jindřich,
Ladislav s rodinami.
Odešel jsi, však ve vzpomínkách žiješ s námi dál.
Dne 28. dubna uplyne rok od úmrtí pana Ladislava
HNANÍČKA. S láskou a úctou vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.
Dne 30. dubna uplyne 10 let od úmrtí mého
manžela, tatínka a dědečka, pana Ladislava
MACHŮ. S úctou a láskou vzpomíná manželka
a děti s rodinami.
Čas plyne a nevrací, co vzal, jen vzpomínky a bolest
v našich srdcích zůstávají dál. Dne 3. května uplyne
8 let od úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka,
dědečka, pana Miroslava JUŘIČKY. S láskou
vzpomínají manželka, děti a vnoučata.

Dne 10. dubna
oslavila
paní
Radmila
K U Ž E LOVÁ
90 let. Hodně
zdraví a stálou
svěžest přejí dcery s rodinami.
Tvůj život se nikdy nestal lehčím, to jen Ty ses
stala silnější.
Dne 19. dubna se dožila
naše milovaná maminka,
babička a prababička, paní
Anna Vlková, 90 let.
Děkujeme jí za její nekonečnou lásku, obětavost a podporu. Do dalších let přejeme
plnou náruč zdraví, štěstí,
životního elánu a optimismu.
Do stovky zbývá Ti malinký
kus, tak to tu s námi vydržet
zkus. Dcera Jarmila s rodinou
Dnes, 22. dubna,
slaví krásných
85 let pan
Zdeněk
Š TY K AR .
Do dalších let
hodně zdraví, štěstí, pohody
a spokojenosti přeje manželka Božena, dcera Zdeňka
s manželem, syn Radomír
s manželkou, vnoučata – Ivana
s manželem, Martin, Radomír
a Martina s partnery a pravnoučata Natálka a Tomášek.
Dnes, 22. dubna,
slaví 90 let paní
Marie
O N DROVÁ .
Hodně
štěstí,
zdraví a spokojenosti přejí dcera Marie a syn
Pavel s rodinami. K přání se
také připojuje kolektiv bývalých starých jeslí.

Dne 28. dubna oslaví
Milena a Jindřich
KŘUPALOVI 65. výročí
trvání manželství. Do dalších společných let hodně
zdraví, lásky a síly přejí děti
s rodinami.
Dne 29. dubna se dožívá
Ing. Otakar
PAVELA krásných 90 let, zn.
„VYDRŽAŤ!“
Vše nejlepší a hodně zdraví
přeje synovec Jarda.
Společenská
kronika:
cena za zveřejnění je 120 Kč
vč. DPH/osoba. Podklady
a platby přijímá Turistické informační centrum,
Otrokovická
BESEDA, Po–Pá 8–12, 13–18
hod., So 8–12 hod., tel.:
571 118 103.
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Úspěchy žáků ZŠ TGM
Často slýcháme od starších generací, že s mladými lidmi to jde
od desíti k pěti. Chování žáků
se rapidně zhoršuje, nemají žádné aktivity, ke všemu přistupují
laxně a neustále jsou s nimi jen
problémy. Ano, i já připouštím,
že se občas s takovými setkávám.
Je tu však jedno velké ALE, kterým musím důrazně dodat: Přes
zmíněné skutečnosti převažuje
na naší škole naštěstí stále pravý opak. Šikovní, činorodí žáci
s tvůrčími schopnostmi, zájmem
o výuku, kteří naopak aktivitou
srší a jejich vztah k učitelům je
založen na vzájemném respektu a dobré spolupráci přetavené
v kvalitní výsledky. Nevěříte?
Naše škola má ve svých řadách několik pedagogů, kteří
svůj život zasvětili sportu. Milují
ho, každodenně se mu věnují
a svůj zápal, radost a zkušenosti přenášejí i na žáky. Můžeme
to pozorovat třeba u florbalistů,
kteří v únoru obsadili v kvalifikaci republikového finále vynikající 2. místo. Neméně zdatní
jsou atleti. Své kvality prokázali
v průběhu roku hned několikrát.
Výtečně se dařilo ve čtyřboji
smíšených družstev, kde obsadil
Michal Bujdák 1. místo a Lenka
Sekulová 2. místo. Paní Štěstěna
se na nás usmála také v halovém
mítinku v Otrokovicích. Výrazně
se zde prosadil Jakub Kober při
skoku do výšky – stal se druhým nejlepším výškařem. Mezi
mladšími chlapci dokázal uspět
Michal Bujdák, který v této
disciplíně nenašel přemožitele.
Úspěšnou disciplínou se pro nás
stal i běh na 40 yardů. Družstvo
ve složení Michal Bujdák, Jakub Kober, Zuzana Kuršová,
Kamila Lamošová doběhlo pro
pěkné třetí místo a Michal navíc
pro titul nejrychlejšího běžce.
A stejně jako ve skoku vysokém
a ve sprintu, nenašel přemožitele
ani v dálce. Medaili získal i v individuálním závodě na 40 yardů
překážek, kde skončil stříbrný.
Po vzoru starořecké kalokagatie se snažíme ve škole o harmonický rozvoj těla i ducha.
V oblasti přírodních věd nám už
mnohokrát udělal radost Martin

Janeček – naposledy v okresním
kole matematické olympiády kategorie Z9. V konkurenci 33 stejně starých žáků, z nichž 15 bylo
z osmiletých gymnázií, se umístil s plným počtem bodů na společném 1.–9. místě a postoupil
do krajského kola.
Zahanbit se nedali ani žáci
prvního stupně. Radomír Mačák, žák druhé třídy, v listopadu
velmi pěkně reprezentoval naši
školu na IV. ročníku Dětské vědecké konference v Uherském
Hradišti. Zde žáci základních
škol prezentují své příspěvky
z oborů přírodních, technických,
společenských a humanitních
věd. Patronaci nad akcí převzala
Univerzita Palackého v Olomouci. Radomír přednesl zajímavou
prezentaci na téma Zvířata, jak je
(ne)znáte, při které seznámil publikum se zajímavostmi a kuriozitami známých i méně známých
živočichů naší planety.
K rozvoji matematických
schopností na prvním stupni velmi přispívá nový kroužek Train
your brain. Hlavním účelem je
práce s nadanými dětmi a jejich
rozvoj zejména prostřednictvím
řešení netradičních úloh, se kterými se v hodinách matematiky
obvykle nesetkávají. Protože se
kroužek snaží podat matematiku
a přemýšlení zajímavou formou,
mají zde své místo i logické
a matematické hry.
Želízko v ohni máme i v humanitních oborech. Valerie
Samiecová díky svým jazykovým schopnostem pravidelně
obsazuje první příčky na soutěžích anglického jazyka. Jejím nejčerstvějším úspěchem je
2. místo z okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce
na ZŠ Kvítková ve Zlíně.
Úspěchy našich žáků nás moc
těší a přejeme jim do budoucna
další vítězství, která je mohou
posunout na jejich životních cestách k vytouženým cílům. Stejně
tak je nutné poděkovat pedagogům, kteří se dětem věnují individuálně, často v rámci svého
osobního volna.
Mgr. Jan Fojtík

a kolektiv učitelů, ZŠ TGM

Střední průmyslová škola Otrokovice: škola pro život
Ve Střední průmyslové škole
Otrokovice se stále něco zajímavého děje – výuka daná učebními
plány je doplněná nejrůznějšími
aktivitami a tematickými akcemi. V rámci zahraniční spolupráce začátkem dubna vycestovalo 17 žáků oboru analytická
chemie na odbornou třítýdenní
stáž na řecký ostrov Sámos, kde
pracují na několika projektech
ve výzkumném ústavu Archipelagos, který se zabývá ekologií
moře.
Budoucí kuchaři získávají
pravidelně praxi v italském Rimini, kde se zdokonalují ve svém
oboru, ale i v jazykových dovednostech. Další aktivitou je ekologická soutěž Enersol. Zástupcům
ze Střední průmyslové školy
Otrokovice se letos podařilo
postoupit až do mezinárodního

kola. Že škola nemusí být nuda,
dokládá zájem studentů o mimoškolní programy, přírodovědné
a technické kroužky, odborné
i sportovní soutěže. Během studia využívají studenti bezplatně
aktuální software společnosti
Microsoft i pro svůj domácí počítač, zdarma či za výhodných
finančních podmínek mohou
získat řidičský či svářečský průkaz pro svoji budoucí profesní
praxi. Žáci jsou odměňování nejen v rámci finančních stipendií,
ale i dary od partnerských firem.
Ti nejlepší z nich už teď vědí,
že mají po ukončení studia jisté
pracovní místo u perspektivních
zaměstnavatelů v regionu. Střední průmyslová škola Otrokovice
je opravdu „školou pro život“.
Jana VodáKová,

SPŠ Otrokovice

V ZŠ Trávníky cvičíme za Jirku
Zima už je definitivně u konce a s prvními jarními paprsky
probíráme svoje šatníky. Jak
budeme vypadat bez zimních
doplňků? Nemáme nějaké to
kilo navíc po zimním lenošení? Chtělo by to ubrat odpočinku na gauči a přidat cvičení. Jenže každý cvičit nemůže.
Třeba náš kamarád Jirka Mára,
který se svými rodiči navštívil
naši školu už několikrát.
Jirka je pětadvacetiletý muž
z Přerova, který je odmalička
postižený svalovou dystrofií.
Tato nemoc mu znemožňuje pohyb, neovládá ruce ani
nohy, je trvale upoután na
invalidní vozík. Přesto i s touto nemocí procestoval se svými rodiči jako jediný vozíčkář
všechny obydlené světadíly.
To v nás vzbuzuje velký obdiv. To, že na život nezanevřel a že si plní své velké sny
o cestování. Cvičit však Jirka
nemůže. My můžeme, a proto
jsme se rozhodli, že si zacvičíme za něj.
Každé ráno čekali žáci ze
školního parlamentu na dobrovolníky, kteří před vyučováním chodili měřit své síly.
Během dvou týdnů se na žíněnkách vystřídalo 220 žáků,
kteří své tělo rozhýbali pomocí dřepů, kliků nebo sklapovaček. Výborný začátek dne pro
malé i velké.

Motivací pro ranní cvičení
byly také ceny pro nejlepší
cvičence, které rozdávali přímo Márovi na své krátké zastávce u nás ve škole. A kdo se
stal vítězem? Dalo by se říct,
že všichni. Soutěžilo se v počtu cviků, ale také v počtu startů během soutěže.
Na celé čáře tentokrát vyhráli mladší žáci z prvního
stupně, i když druhostupňáci
se také snažili. Dokonce žáci
z I. A pod vedením paní učitelky Kašpárkové brali soutěž tak
vážně, že se každé ráno chodili
převléknout do sportovního
a teprve pak chodili měřit své
síly na žíněnku.
Nejlepší výkony podali
chlapci z čtvrtých a pátých
tříd – Adam Dostál, Jakub

Macko a Lukáš Janota. Zajímavých výsledků dosáhla
děvčata z první a deváté třídy,
a to Natálie Kalčáková a Lucie
Koláříková. Symbolicky tak
završila své působení na škole
Lucka, která zanedlouho odejde studovat na střední školu
a předá štafetu ostatním. Natálku, tu čeká na základce ještě
mnoho soutěží, sportovních
i vědomostních. Naše škola tímto cvičením pootevřela
dveře nejen jarním paprskům,
dobré náladě, ale hlavně pomohla rozhýbat zhýčkaná těla
našich žáků, kteří mají velké
srdce. Cvičili pro Jirku, který
cvičit nemůže. A určitě to nebylo cvičení poslední.
Ing. Pavlína Ptáčková,

učitelka ZŠ Trávníky

Máneska ve finále! Loni se to povedlo klukům, letos holkám

Florbalová parta. Zleva stojící: Gajdošíková S., Kolomazníková L., Kašíková B., Mazáčová B., Malín-

ská L., Marešová M., Kostelecká N., Mařáková T., Zlatušková N., Štefka O., Paravanová D., Brázdil T.,
Holcová K., Havránková Z., Šindler S., Zapletalová E., Paseková V., Podzimek V., Staňková M., Kopecký
P., Hurtová E., Konečná K. Klečící: Doležal F., Kunzová V., Staněk J., Marečková K., Mareš L., Zaoralová N., Hillerová N., Švendová D., Doleželová D., Horová J. Ležící: Řehořík A., Švenda M. 

Foto: Lenka Švendová
Je moc hezké vidět, že sport táh- ně zlepšovali. Ve skupině jsme profi talent, který zápas rozhodl.
ne! O to víc, když jej provozují však narazili na pravidelného Prohráli jsme 3:6. Popravdě mě
holky s takovým přístupem jako účastníka finále z Moravských po tomto zápase zavalil obrovflorbalové reprezentantky školy Budějovic. Prohra 2:6 neby- ský příval kladných emocí, byl
ZŠ Mánesova Otrokovice! Ne- la tak špatná. V mezizápasové jsem na holky nesmírně hrdý!
Nejenom my jsme věřili, že
jen že holky chodily pravidelně pauze bylo spíše důležité posína tréninky, mnohdy si i přidá- lit psychiku, protože postoupit zápas o 3. místo proti ZŠ Trutvaly, braly si mé poučky k srdci, do semifinále znamenalo pora- nov můžeme zvládnout, ale chyale přidaly i vynikající chování zit holky z domácího Dolního běly nám síly. Dostali jsme čtyři
Bousova ve druhém střetnutí góly a vstřelili jen dva.
a ještě krásnější výsledek!
Celkové 4. místo je mega
Vím, vykřičníků už bylo dost, skupiny. Po obrovském boji
ale nejsme školou sportovní ani a super výkonu děvčat jsme vy- úspěch! Vím to jistě! Loni v kluse všichni sportu nevěnujeme, hráli 4:3! To pro nás bylo velké čičím finále o tom někteří poo to víc je 4. místo v celostátním zadostiučinění. Na toto utkání chybovali, ale je to tak! Holky,
finále cenné. Celoroční turnaj dorazila i početná skupina fa- děkujeme! A tady je ten hvězdletos hrálo přes jedenáct tisíc dí- noušků ze školy v čele s panem ný tým: Johana Horová, Marie
vek… Škola nás navíc podpoři- ředitelem, kteří nás vehementně Staňková, Klára Konečná, Natála, takže jsme do Mladé Bolesla- hnali vpřed. Byli pro nás velkou lie Zaoralová, Denisa Švendová,
Dorota Doleželová, Eva Hurtovi mohli vyrazit o den dřív a celý vzpruhou, děkujeme.
Ve vyřazovacích bojích jsme vá, Veronika Paseková, Eliška
výlet a dějiště turnaje si pořádně
užít, např. včetně návštěvy Mu- se střetli s pozdějšími republiko- Zapletalová, Nikol Hillerová,
vými šampionkami ze ZŠ Eden Zuzana Havránková. Ještě jedzea Škoda.
A jak jsme hráli? Přes okres Praha. Nevedli jsme si vůbec zle, nou dík. Stanislav Šindler,
vedoucí týmu, ZŠ Mánesova
až do finále jsme se neuvěřitel- ale soupeřky měly v týmu velký 
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Sportovní areál Baťov má za sebou další úspěšný rok. Už čtvrtý
Zájmu domácích i zahraničních
fotbalových týmů a v neposlední
řadě i široké veřejnosti se v roce
2015 těšil Sportovní areál Baťov.
V tomto ohledu tak šlo o nejúspěšnější sezonu od otevření
sportoviště v roce 2012. Vypovídá o tom vysoká, téměř čtyřicetitisícová návštěvnost.
Hned v lednu odstartoval
sezonu na venkovních hřištích
Memoriál Vlastimila Marečka a přátelská mezinárodní
utkání mužů. Tento trend pokračoval a na sportovišti se
střídaly týmy napříč věkovými
kategoriemi. Velmi důležitým
momentem byla jednání a následná dohoda s organizačním
výborem Mistrovství Evropy UEFA ve fotbale do 21 let
o využití Sportovního areálu
Baťov jako zázemí pro přípravu portugalského národního
týmu U21. Tým plný mladých
fotbalových hvězd zde byl
velmi spokojen a kromě pozitivního hodnocení celého portugalského týmu bude jejich
přítomnost navždy připomínat
pamětní plaketa v areálu.

V květnu 2015 proběhla
v areálu divácky atraktivní Trophy Tour, představení
originálu poháru Mistrovství
Evropy U21 UEFA. Nutno
zdůraznit, že otrokovický areál
byl pouze jedno z pěti sportovišť v celé ČR, kde prezentace
poháru proběhla. Na podzim
si sportovní areál zopakoval
přípravu dalšího národního
týmu kategorie U21 Černé
Hory, který se zde připravoval na kvalifikační zápas
s Českou republikou. Moderní sportoviště si oblíbil i tým
FC Bohemians Praha 1905,
který zde odehrál dvě mezinárodní utkání a zorganizoval
soustředění a tréninkový kemp
svých mládežnických celků.
O to, aby Otrokovice žily
sportem, se zasadil také místní
fotbalový klub SK Baťov 1930,
který kromě pravidelných
tréninků a zápasů uspořádal
hned několik akcí. Divácky
atraktivní byl například zápas s hokejovým týmem PSG
Zlín nebo s All Stars týmem
při charitativním Vánočním

fotbálku, který vynesl 21 212
korun pro spolek Sjednocená kopaná Zlín. Pro více než
tři stovky účastníků z řad dětí
a mládeže klub zorganizoval
již 20. ročník mezinárodního
turnaje mladších a starších přípravek. SK Baťov 1930 se taktéž podílel jako spolupořadatel
na organizaci letních turnajů
v malé kopané, tzv. Baťovské
ligy, které se aktivně zúčastnilo 644 hráčů.
Ve Sportovním areálu Baťov
to ale žilo i mimo fotbalová
hřiště. Velkou oblibu si získalo multifunkční hřiště, které
bývá veřejností plně obsazeno.
Hojně využívané je také wellness centrum. Největší zájem
měli návštěvníci o masérské
procedury, whirlpool bazény
a saunu.
Ing. Tomáš Morys, jednatel
TEHOS – správce a provozovatele Sportovního areálu Baťov

sobota 7. května, Sportovní areál Baťov

XXI. ročník Mezinárodního fotbalového turnaje přípravek

O pohár osvobození města Otrokovice
Důležitým cílem a myšlenkou pro pořádání tohoto turnaje je kromě sportovní stránky věci uctění
památky osvobození Otrokovic od nacistické okupace dne 3. května 1945.
Časový harmonogram:
9.45–10.00 zahájení turnaje
10.00–14.55 zápasy ve skupinách
O.S.
15.15–17.10 zápasy o umístění
17.20–17.30 ukončení turnaje, předání cen
Soutěžící: Zlín, Slovácko – Uherské Hradiště, Kroměříž, Bruntál,
Dubnica nad Váhom, Trnava, Třinec, SK Baťov 1930, Valašské Mezříčí.
Akce se koná pod záštitou předsedy Zlínského KFS V. Hrubčíka
a s podporou města Otrokovice a Zlínského kraje.

WELLNESS CENTRUM OTROKOVICE
Erbenova 1891, 765 02, Otrokovice
pořádá ve Sportovním areále Baťov
v pátek 29. dubna ve 12– 20 hodin
akci při příležitosti

4. výročí otevření
Sportovního areálu
Baťov

Vstupné: při vstupu do vířivky či sauny bude odečtena 50%
sleva z ceny. Každý může využít obou procedur.
Platný ceník najdete na webu www.arealbatov.cz.
Při koupi permanentky v tento den v hodnotě 1 000 Kč bude
jedna procedura (sauna či vířivka) pro 1 osobu zadarmo.
Vstup do areálu bude umožněn jen na základě telefonických
objednávek na číslo 606 094 605 do 28. dubna. Tam najdete
i bližší informace.

WELLNESS CENTRUM OTROKOVICE
pořádá ve Sportovním areále Baťov
v sobotu 14. května ve 13– 20 hodin

DEN PRO RODINU

Vstupné: při vstupu do vířivky či sauny bude odečtena jedné
rodině (2 dospělí a děti od 3 do 15 let) 50% sleva z ceny.
Každá rodina může využít obou procedur. Platný ceník
najdete na webu www.arealbatov.cz.
Vstup do wellness centra v době konání akce bude umožněn jen na základě telefonických objednávek na číslo
606 094 605 do 13. května. Tam najdete i bližší informace.

Veteráni na halovém MČR v Praze

Zase po roce nafouknou v květnu v sokolovně airtrack
TJ Jiskra Otrokovice, oddíl SPV, zve
všechny, kdo mají rádi pohyb, ale i ty,
kteří si chtějí pohybové aktivity oblíbit, na květnové skákání na nafukovacím koberci – airtracku. Koberec má
délku 15 metrů, šířku 2,4 metru a výšku 54 centimetrů. Podrobnosti najdete
na www.sokolovnaotrokovice.cz, FB
Sokolovna Otrokovice, případně na
telefonu 724 348 747. 
(red)

TJ Jiskra Otrokovice – oddíl SPV
ve spolupráci s T. J. Sokol Otrokovice,
pod záštitou starosty města Otrokovice, za finanční podpory Zlínského kraje a města Otrokovice
Vás zvou na 9. ročník

neděle 8. 5. 2016 ve 12.00
Přijďte povzbudit vystupující, udělit diváckou cenu a prožít příjemné odpoledne.

Užili si medailové žně. Petr Gybas, Zdeňka Plesarová,

Jiří Urban. 
Jak už se stalo tradicí našich
veteránských atletů: neúčastní
se mnoha vrcholných akcí, zato
z nich však vozí pravidelně medaile. Halové mistrovství České
republiky, které se tradičně konalo v pražské Stromovce, nebylo výjimkou. Letos se závodů
zúčastnilo dvě stě dvacet veteránských atletů, naši si přivezli
šest medailí.
Jednašedesátiletý sprinter Jiří
Urban porazil všechny v běhu
na šedesát a dvě stě metrů.
Na obou tratích zároveň překonal český rekord. Na šedesát
metrů to byl čas 8,13 sekundy,
v přepočtu koeficientem věku to
znamená čas 6,79 sekundy. Celkem nastoupilo na start osmačtyřicet závodníků. V běhu na 200
metrů, kde startovalo devětatřicet veteránů, dosáhl času 26,86
sekundy – což je po přepočtu
22,21 sekundy.
Na stejné trati obsadil Petr
Gybas, letos devětašedesátiletý,

Foto: Denisa Marčíková
11. místo časem 9,44 sekundy,
po přepočtu 7,40 sekundy. Zvítězil však ve skoku dalekém výkonem 426 centimetrů (přepočet
691 centimetrů) a v trojskoku
9,13 metru (přepočet 14,42 metru).
Jako třetí startovala Zdeňka Plesarová, 57letá vrhačka.
Ve vrhu koulí dosáhla výkonu
8,95 metru a byla sedmá (v přepočtu 12,73 metru), v hodu břemenem byla druhá hodem 12,25
metru (přepočet 16,47 metru)
a v hodu kladivem 37,48 metru
(přepočet 54,46 metru), tímto
výkonem získala zlatou medaili.
Další významnou akcí bude
MČR na dráze ve Svitavách.
Tento závod je zároveň kvalifikací pro 5. ročník mezistátního
utkání v Čejkovicích, jehož se
kromě českých atletů zúčastní závodníci z Rakouska, Slovinska, Chorvatska, Maďarska
a Švýcarska. Držíme jim palce!

Milena Marčíková

Otrokovické

12

noviny

Panteři: Díky fanouškům má naše hra smysl!

Atraktivní zápasy. I když se třeba hráčům Otrokovic právě herně nedařilo, atmosféra domácích florbalových zápasů je dokázala povzbudit. Plné hlediště s téměř
pětistovkou diváků fandilo v hale na Štěrkovišti i při předposledním zápasu Panterů s Mladou Boleslaví v neděli 13. března (prohra 2:5).  Snímky: Anna Novotná
recept nenašlo a po čtyřech
prohrách ve čtvrtfinále Panthers vypadli.
Úspěch v mužské kategorii
si zato zažil rezervní tým Otrokovic, který v regionální lize
vybojoval první místo, a zajistil si tak možnost příští rok
startovat v divizi, což je 4. nejvyšší soutěž v České republi-

ce. Juniorům ani dorostencům
se i přes dobré výkony po celou sezonu nepodařilo vybojovat nejvyšší soutěž a i v další
sezoně budou tedy působit
v lize druhé. Starší žáci do posledního zápasu bojovali o vítězství ve Zlínské lize, které
by jim zaručovalo postup
na celorepublikové finále, ale

Bike závody se jely na náročných tratích

Inzerce

balová přípravka. Za všechny
členy otrokovického florbalového týmu velice děkuji všem
rodičům, sponzorům a fanouškům, kteří za námi stáli po celou sezonu a díky kterým víme,
že naše práce na hřišti i mimo
něj má smysl.
 Jaromír Malina, brankář,

Panthers Otrokovice

Veslaři zahájili závodní sezonu. A vedli si dobře
V sobotu 9. dubna startovali otrokovičtí veslaři na prvních letošních závodech
na vodě – jednalo se o Mistrovství České
republiky na dlouhé trati na plavebním
kanále z Vraňan do Mělníka. Letošní počasí bylo pro přípravu veslařů příznivé
– nadprůměrně vysoké březnové teploty
a pokračující sucho umožnily starším
veslařům absolvovat přípravu na lodích.
Tato situace přispěla k tomu, že závodníci v kategoriích dorost, junioři a senioři
se mohli postavit na start tratě o délce
šest tisíc metrů.
Závodníci na tomto tradičním mistrovství republiky startovali v intervalu
třiceti vteřin. Dosažené výsledky jsou
kritériem pro nasazení do nominačních
závodů na klasické trati dva tisíce metrů,
které se pojedou předposlední dubnový
víkend právě na klasické trati dva tisíce
metrů v Račicích.
Otrokovičtí veslaři při závodech prokázali, že zimní přípravu absolvovali
kvalitně a že je dosažené výsledky řadí
mezi kvalitní část veslařů v rámci celé
republiky.
Termíny

Otrokovického
in-line poháru:
21. 5. – MČR
25. 6. – 2. kolo
20. 8. – 3. kolo

www.ssco.cz.

(akce platí po celý květen)

Soutěž se tradičně koná na oválu
na Trávníkách. Podrobnosti
najdete
na webových stránkách oddílu

K nejlepším patří:
Dvojky mužů bez kormidelníka do 23 let:
• 3. místo – posádka Omelka Martin
a Solař Jan
• 5. místo – posádka Svoboda Tomáš
a Vodinský Jan.
• Skif juniorek – 4. místo Solařová
Valentýna (jedenatřicet startujících)
• Skif dorostenci – 5. místo Hladík
Radim (dvaašedesát startujících)
• Dvojka bez kormidelníka dorostenci – 5. místo posádka Maňásek Tomáš
a Vodička Tomáš.
Nominační závody budou podkladem
pro jmenování dorosteneckých posádek
na závody olympijských nadějí CEFTA,
které se letos jedou 20. května na Brněnské přehradě.
Ve stejném termínu jako nominační
závody budou startovat žákovské posádky na svých prvních letošních závodech
na Brněnské přehradě. Naši nejmladší
veslaři si ověří veslařskou zdatnost se
soupeři z celé Moravy. 

Jiří Kubíček,
 veslařský oddíl TJ Jiskra Otrokovice
OREA HOTEL ATRIUM **** | nám. 3. května 1877 | 765 02 Otrokovice
T: +420 573 590 888 | E: atrium@orea.cz | www.atrium-hotel.cz

Podívaná. Díky velkému počtu závodníků měli diváci stále možnost sledovat jízdu plnou rychlosti a koordinace.
Foto: Anna Novotná
Sto sedmašedesát jezdců od začátečníků až po nejlepší jezdce z České a Slovenské republiky změřilo své síly a um v závodu horských kol BIKECORE
bikerally 2016 na kopci Tresný v neděli 3. dubna. Do cíle závodu po odjetí
všech čtyř měřených tratí dorazilo sto osmapadesát jezdců. Nejlépe si vedl
otrokovický jezdec Petr Malý z MALOCH RACING TEAM. Obsadil první
pozici jak v kategorii muži 18 až 34 let, tak byl zároveň nejrychlejší ze všech
zúčastněných jezdců. V kategorii nad 35 let získal bronzovou pozici otrokovický Radim Lang z pořadajícího klubu BIKECORE OE. 
(ano)

poslední turnaj rozhodl, že
na nabité špici tabulky obsadí
až 3. příčku. Velmi pozitivní je především to, že v právě
proběhnuvší sezoně se členská
základna Panthers Otrokovice
oproti minulému roku rozrostla
a tento trend neustále pokračuje. V letošním roce totiž velmi
úspěšně zahájila činnost i flor-

Inzerce

První sezona „nových“ Panthers Otrokovice pomalu
spěje ke svému konci. Zatímco mužům skončila již před
měsícem, mladší kategorie
se k posledním zápasům teprve chystají. Mužské áčko
svůj předsezonní cíl dostat
se do play-off splnilo, jenže
na silný tým Mladé Boleslavi

