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  úvodní slovo

Vážení SPOLUOBČAnÉ ,

za pár dní před sebou máme nádherné dva letní měsíce a naše děti čekají prázdniny. Léto 
nabízí spoustu možností, jak strávit volný čas v tyto krásné dny a jednou z nich jsou vyjížď-
ky na kolech. Možností, kterým směrem vyrazit, je několik, cyklostezkou podél řeky Moravy 
k Baťově kanálu nebo směrem do Kroměříže anebo podél řeky Dřevnice do Zlína. na cyklo-
stezkách se pohybují také bruslaři a chodci. A zde chci uvést jeden svůj ne zrovna příjemný 
zážitek. nedávno jsem využil podchod pod železniční tratí na tř. Tomáše Bati. nelíbilo se mi, 
že kolem mne projížděli cyklisté velmi rychle a navíc v celé šíři podchodu, tedy i v místech, 
kde je vyústění schodiště z nerudovy ulice. Takové chování vytváří velmi nebezpečné situace 
a ohrožuje chodce v podchodu. 

Cyklisté, jezděte prosím podle pravidel silničního provozu, dodržujte dopravní značení, 
buďte ohleduplní k chodcům a dalším osobám na cyklostezkách, předejdete tak kolizním situ-
acím a možným zraněním ať už sebe, nebo ostatních.

Děkuji za zamyšlení nad těmito slovy. Přeji všem občanům pěkné léto a cyklistům pěkné 
vyjížďky na kole bez nehod.  Jiří veselý, místostarosta Otrokovic
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Štěrkovištěm pochodovaly mažoretky

defilé. Mažoretky předváděly v sobotu 28. května na Štěr-
kovišti své dovednosti na Mistrovství Moravy a Slezska 
mažoretkových skupin konaného v rámci Národního šampi-
onátu mažoretkových skupin České republiky. Přímo z Ot-
rokovic se sice žádný tým klání nezúčastnil, pochod v sou-
těžním osmdesátimetrovém úseku ale předvedly například 
mažoretky ze sousedního Zlína (na snímku). 
 (ano), foto: Anna novotná

Členové Rady města Otroko-
vice v čele se starostou města 
Jaroslavem Budkem se v pon-
dělí 6. června sešli v Hu-
debním sále Hotelu Baťov 
s obyvateli Otrokovic. Kromě 
témat, která představil sta-
rosta, odpovídali radní a také 
vedoucí odborů Městského 
úřadu Otrokovice na dota-
zy občanů a diskutovalo se 
o problémech, které obyva-
tele v Otrokovicích nejvíce 
trápí. Na setkání přišli nejen 
obyvatelé Bahňáku, ale také 
dalších částí města.

Aktuální informace o dění 
v Otrokovicích představil 
úvodem starosta – týkaly se 
dokončení jihovýchodní části 
obchvatu města, modernizace 
železniční trati Otrokovice–
Zlín –Vizovice i nejvýznam-
nější investice letošního roku 
– rekonstrukce Městské spor-
tovní haly.

Po tomto úvodu už měli 
slovo občané. Odpovědi ze 
strany představitelů města se 
lidem dostalo na dotazy tý-
kající se absence supermar-
ketu na Baťově, rekonstrukcí 
zastávek MHD, návaznosti 
spojů linky č. 55 na trolejbu-
sy, výstavby a rekonstrukcí 
sítě cyklostezek, ale na řadu 
přišel také na letitý problém 
zápachu v Otrokovicích. 

„Areál čistírny odpadních 
vod, areál bývalé kafilerie, ale 
i jiné občasné dílčí zdroje bý-

vají původci zápachu v našem 
městě. Každopádně je možné 
konstatovat, že situace má 
tendenci zlepšovat se. Dob-
rou zprávou je, že se zpřesňují 
i zpřísňují pravidla pro zdroje 
v areálu ČOV, od ledna ukon-
čil činnost jeden z provozů, 
který byl významným zdro-
jem zápachu, a společnost 
TOMA, jako vlastník ČOV 
realizuje opatření, která by 
měla přispět k dalšímu ome-
zování potenciálních zdrojů 
zápachu. Do zkušebního pro-
vozu bylo na jaře uvedeno 
například zařízení na sušení 
čistírenských kalů. Ke změ-
nám došlo i v provozu bývalé 
kafilerie, kde se již nezpraco-
vávají uhynulá zvířata (pou-
ze překládají k transportu 
do místa zpracování), ale na-
opak je zpracovávána surovi-
na z potravinářského průmys-
lu, která většinou dále slouží 
jako součást krmných směsí 
pro domácí zvířata. Před čtr-
nácti  dny proběhlo v souladu 
s podmínkami stanovenými 
zákonem o ochraně ovzduší 
měření škodlivin včetně pa-
chových látek za účasti České 
inspekce životního prostředí, 
o jehož výsledcích bychom 
měli být informováni, a tyto 
informace budou následně 
zprostředkovány veřejnosti 
prostřednictvím Otrokovic-
kých novin a webových strá-
nek města,“ osvětlil současný 

stav týkající se zápachu ve-
doucí odboru životního pro-
středí Petr Zakopal, který byl 
také účastníkem besedy.

Kromě dalších námětů 
a připomínek byli členové 
Rady města Otrokovice po-
chváleni za příkladné vedení 
města, revitalizaci předná-
dražního prostoru či vybu-
dování světelné křižovatky 
u supermarketu Kaufland.
 „Těší mě, že se pravidelná 
setkání s veřejností osvědči-
la. Besedy s veřejností jsou 
pro nás neocenitelným zdro-
jem informací a veškeré pod-
něty si pečlivě zapisujeme 
a dále se jimi zabýváme,“ řekl 
otrokovický starosta Jaroslav 
Budek.

Do konce roku by měla 
proběhnout setkání obča-
nů a veřejnosti i v dalších 
částech města. Informace 
o termínech besed najdou 
lidé jak na webových strán-
kách www.otrokovice.cz, 
tak na výlepových plochách, 
v Otrokovických novinách 
a Městské televizi Otrokovi-
ce.

Za zmínku stojí také to, že 
operativně se konají setkání 
vedení města se seniory, kteří 
by na veřejné setkání neměli 
možnost přijít. Jedno takové 
se konalo 8. června v SENI-
ORu B. 

 Romana stehlíková,
 mluvčí Otrokovic 

První setkání s veřejností 2016: Mhd i zápach
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Z hororu do pohádky. Tak mů-
žou shrnout přínos nového 
vjezdu do průmyslového areálu 
TOMA obyvatelé dotčené části 
ulice T. Bati a ulice Nerudova. 
Nový vjezd, který se pyšní titu-
lem Stavba roku Zlínského kraje 
za rok 2015, funguje už šestnáct 
měsíců. Přesto, že řidiči kamio-
nů si na změnu nezvykli hned, 
je bývalé přístupové místo ne-
porovnatelně klidnější.  Koncem 
června tomu bude rok, kdy se do-
končily veškeré úpravy a skončil 
zkušební provoz novostavby.

A jako si obyvatelé dotčené 
lokality původního vjezdu po-
chvalují větší klid, řidičům ka-
mionů se díky vjezdu novému 
zjednodušila navigace. Také 
uživatelé  průmyslového areálu 

kvitují napojení areálu přímo na 
komunikaci I/55 – nyní umož-
ňuje jeho uživatelům nepřetržité 
zásobování, odpadlo dopravní 
omezení zákazu vjezdu v noč-
ních hodinách. Lepší prostorové 
podmínky u nového vjezdu, spo-
lu s nově vybudovaných parko-
vacím zálivem, zlepšily možnos-
ti odbavování vozidel. 

„Nový vjezd do areálu TOMA 
výrazně zjednodušil dostupnost 
výrobního závodu Mitas Otro-
kovice. Splňuje svoji funkci, 
naše kamiony již neruší obyvate-
le ulice Nerudova, a proto jsme s 
tímto řešením velice spokojeni,“ 
říká ředitel výrobního závodu 
Mitas Otrokovice Josef Křeme-
ček. 

Bývalý svitovský areál má 

díky novému vjezdu lepší poten-
ciál rozvoje. 

„V srpnu loňského roku navíc 
došlo k instalaci nové technolo-
gie vjezdového systému. Speci-
ální kamery detekují projíždě-
jící vozidla a umožňují průjezd 
oprávněných uživatelů bez za-
stavení a přikládání vjezdových 
karet. Tím došlo k navýšení 
kapacity průjezdů, kdy ve špič-
kách – ráno před šestou hodinou 
na vjezdu a odpoledne na výjez-
du – dochází ke kolonám. Nový 
systém umožňuje nyní průjezd 
až osmi vozidel za minutu, což 
představuje více než dvojnásob-
nou propustnost,“ uvedl mana-
žer pro IS a marketing společ-
nosti TOMA, a. s., Jan Řehořek. 
 Anna novotná

Městské koupaliště je už otevřeno
V sobotu 28. května si mohli první návštěvníci zaplavat v bazénu 
s vyhřívanou vodou v Městském koupališti. Ceny vstupného na 
koupaliště a do Rekreační oblasti Štěrkoviště zůstávají ve stejné 
výši jako v minulém roce. Rekreační oblast Štěrkoviště je v tuto 
chvíli nezpoplatněna; vstupné se začne vybírat až začátkem letních 
prázdnin, kdy bude spuštěn tobogan a napuštěno brouzdaliště. 
otevírací doba koupaliště denně:
Období do 15. června a v období od 16. srpna  
10.00–18.00 hodin
Období od 16. června do 15. srpna   
10.00–19.00 hodin
Městské koupaliště:
celodenní vstupné – dospělí   50 Kč
celodenní vstupné – děti 6–15 let 20 Kč
vstupné – ZTP   10 Kč
děti do 5 let   ZDARMA
odpolední vstup od 15 hodin – dospělí                 30 Kč
odpolední vstup od 15 hodin – děti 6–15 let  10 Kč
vstupné 1 hodina – dospělí    20 Kč  
předplatné pro 5 vstupů – dospělí 200 Kč
předplatné pro 5 vstupů – děti 6-15 let    80 Kč
zvýhodněné vstupné školy    10 Kč
rodinné vstupné 2 dospělí + 2 děti 120 Kč
rodinné vstupné 2 dospělí + 1 dítě  100 Kč
rodinné vstupné 1 dospělý + 2 děti    70 Kč
rodinné vstupné 1 dospělý + 1 dítě    50 Kč
Půjčení lehátka     20 Kč
Sport (ping-pong,volejbal)    20 Kč
Trampolína, kuželky, streetball  ZDARMA    (ano)

do Rekreační oblasti Štěrkoviště psi a kočky v létě nepatří
V letním období od 1. června do 31. srpna, kdy je Rekreační 
oblast Štěrkoviště hojně využívána veřejností, je nově zakázá-
no přivádět psy, kočky a jiná zvířata. Zákaz se vztahuje také na 
dobu, kdy se v areálu koná organizovaná společenská, kulturní 
nebo sportovní akce. „Pro některé návštěvníky areálu může být 
obtěžující jednak přítomnost pobíhajících psů a zejména neod-
klizené psí exkrementy, které tam po nich neukáznění majitelé 
zanechávají,“ vysvětlil důvod změny ve vyhlášce zastupitel 
pověřený řízením Městské policie Otrokovice a předkladatel 
návrhu Milan Berčík. Zároveň dodal, že majitelé psů mohou 
venčit své zvířecí mazlíčky z druhé strany vodní nádrže.  (red)

dubničtí a otrokovičtí senioři se setkali 
Senioři ze tří otrokovických klubů důchodců se ve čtvrtek  
17. května sešli už potřinácté v Otrokovické BESEDĚ. Na 
každoroční posezení klubů důchodců byli letos přizváni také 
senioři ze slovenského partnerského města Dubnica nad Vá-
hom. Společné setkání se uskutečnilo za podpory otrokovic-
ké radnice. V dopoledních hodinách byla zajištěna projížďka 
lodí po Baťově kanálu a v odpoledních hodinách měli hosté 
možnost prohlédnout si SENIOR C. „Spoustu věcí u nás dě-
láme stejným nebo podobným způsobem. Je ale pravda, že 
jsem se nechal některými metodami v SENIORu inspirovat 
a budu uvažovat o jejich zavedení v našem zařízení,“ nechal 
se slyšet Pavol Valenta, vedoucí nového dubnického zařízení 
pro seniory ŠZ Prejta. Občerstvení zajistila otrokovická Nadě-
je a kulturní program připravili pracovníci odboru sociálního  
z otrokovického úřadu.   (ste)

na dopravním hřišti je nové občerstvení
Limonáda, káva, párek v rohlíku nebo například nanu-
ky. Nejen tohoto drobného občerstvení mohou nově vyu-
žít návštěvníci otrokovického dětského dopravního hřiš-
tě.  „Veřejnost navštěvující dětské dopravní hřiště vyslovila 
požadavek na občerstvení přímo v areálu. V minulosti návštěv-
níci využívali pro občerstvení okolních restauračních za-
řízení, která letos provoz nezahájila. Požadavek narůstal  
i z důvodu blízké cyklostezky. Sportovci vyhledávali nejen pří-
jemné prostředí dopraváčku, ale i možnost malého občerstve-
ní,“ uvedla ředitelka DDM Sluníčko, které je provozovatelem 
dopravního hřiště, Jiřina Kovářová. Stánek s drobným občer-
stvením je uživatelům dopravního hřiště k dispozici ve stejné 
době, kdy je pro veřejnost určena provozní doba. „Výjimkou 
může být nepříznivé počasí nebo jiné důvody provozovatele 
stánku. V případě, že v určitých dnech nebude stánek s občer-
stvením v provozu, umístíme upozornění na bránu dětského 
dopravního hřiště,“ ubezpečila Kovářová.
Provoz dopravního hřiště:  
• ve dnech školního vyučování 15.00–19.00 hodin
• mimo dny školního vyučování  10.00–19.00 hodin  (red)
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Aktuálně z MěstA

vyhlášení 14. ročníku soutěže naše město v květech a zeleni
Odbor rozvoje města MěÚ Otrokovice pod patro-
nací starosty města Mgr. Jaroslava Budka vyhlašuje 
14. ročník soutěže Naše město v květech a zeleni. 
Cílem této akce je podpořit a ocenit aktivitu obyva-
tel města ve zlepšování a zkrášlování svého okolí. 
Účastníkem soutěže může být každý, kdo žije nebo 
podniká v Otrokovicích – soukromá osoba i pod-
nikatelský subjekt. Předmětem hodnocení budou 
předzahrádky, okenní truhlíky, balkony a okolí 
podnikatelských objektů a institucí. Soutěž bude, 
již tradičně, rozdělena do tří kategorií:
A – květinová výzdoba oken, balkonů a předzahrá-
dek bytových domů
B – květinová výzdoba a údržba zeleně u rodinných 
domů (okna, balkony, předzahrádky)
C – výsadba a údržba zeleně u podnikatelských ob-
jektů a institucí

Soutěž bude hodnocena v období od 1. června do 

31. srpna 2016 komisí složenou ze zástupců města, 
odboru rozvoje města a odboru životního prostředí 
MěÚ Otrokovice, komise životního prostředí při 
Radě města Otrokovice a Technických služeb Ot-
rokovice s. r. o. Oceněna budou tři místa v kategorii 
A a B a jedno místo v kategorii C. Jména oceněných 
budou zveřejněna v Otrokovických novinách a na 
internetových stránkách města. Do soutěže budou 
zařazeni zájemci, kteří se sami přihlásí (písemně na 
adrese: Městský úřad, odbor rozvoje města, nám. 
3. května 1340, 765 23 Otrokovice nebo e-mai-
lem: zahradnickova@muotrokovice.cz), ale také 
účastníci přihlášení z podnětu jiného občana nebo 
samotné komise. Všem příznivcům květin a zeleně 
přeje hodně úspěchů v soutěži odbor rozvoje města. 
 Ing. Marie zAhRAdníčková, 
 referentka oddělení rozvoje a územního
 plánování, Městský úřad Otrokovice

Správní rada Fondu rozvoje 
stanovila termín uzávěrky pro 
podání žádostí o úvěr v 75. kole 
na 1. 7. 2016. Formuláře k po-
dání žádosti spolu s výpisem z 
uvedeného předpisu jsou k dis-
pozici v informacích Městského 

úřadu Otrokovice, v budově č. 
1, kde se také vyplněné žádosti 
podávají. Další informace: Jiři-
na Foltýnová, referentka odbo-
ru ekonomického, tel.: 577 680 
229, e-mail: foltynova@muot-
rokovice.cz.  (red)

termín uzávěrky 75. kola výběru zájemců 
o úvěr z Fondu rozvoje bydlení

kvítkovickou májku skáceli pro dobrou věc

Pět laviček označených symbo-
lem Město s dobrou adresou se 
objeví ve vybraných městech 
ČR.  Jednu získaly Otrokovice 
patřící mezi výherce soutěže 
Tady žiju, jejímž cílem bylo 
mimo jiné představit práci s mo-
bilitou v českých městech.  (ste)

otrokovice získaly lavičku 
jako symbol dobré adresy

úsměv pro děti zdravé i nemocné. Dvanáct tisíc korun vy-
nesla dražba májky, která zdobila po téměř celý květen kvítkovic-
kou náves. K zemi šla májka 28. května. Akci spojenou s dětským 
dnem tradičně doprovázela veselá pohádková scénka. Máj se po-
prvé nedražila celá, ale po částech. Dohromady si kupci pořídili 
polena za dvanáct tisíc korun. Přispěli tím onkohematologicky 
nemocným dětem. (ano), snímky: Anna novotná

název: „vjezd do průmyslového areálu toMA křížením se železniční tratí“
termín realizace: 15. 6. 2011–30. 6. 2015           Celkové náklady projektu: 102 058 422,37 Kč
dotační titul: Regionální operační program Střední Morava; Prioritní osa 12.2 Integrovaný rozvoj 
a obnova regionu; Oblast podpory 12.2 Rozvoj měst; Podoblast podpory 12.2.2.9 Integrovaný plán 
pro města nad 5 000 obyvatel. 
Bližší informace: www.rr-strednimorava.cz
zdroje financování: Dotace: 53 249 999,74 Kč   Vlastní zdroje: 48 808 422,70 Kč

nový vjezd do toMY: rok od ukončení projektu



Pokud narazíte v Otrokovicích 
na vozidlo, které má na střeše 
umístěnu modrou krychli s nápi-
sem MOTO ZKOUŠKA, zname-
ná to, že právě probíhá zkouška 
uchazeče o řidičské oprávnění 
na motocykl. 

„Buďte prosím ohleduplní 
a nezařazujte se mezi žáka a do-
provodné vozidlo. Řidiči si už 
uvědomují, že zkouška na moto-
cykl probíhá jinak než v minulosti 
a i díky našemu novému označení 
nás více respektují. Zkušenos-

ti při zkoušce nám to potvrzují,“ 
upozorňuje zkušební komisařka 
Městského úřadu Otrokovice Šár-
ka Pavelková. Doporučuje také 
ostatním úřadům, jak si poradit. 
„Pokud autoškola najde v garáži 
starou krychli s „L“, stačí vyrobit 
nový reflexní polep,“ radí kole-
gům. „Včera jsme poprvé jezdili 
zkoušky s „moto“ krabicí na stře-
še auta. Reakce okolí byla kladná. 
Dva lidé se zastavili a zajímali se 
o podrobnosti, jak nyní zkouška 
probíhá. Potvrdili, že je hned na-

padlo, že vepředu jede ještě mo-
torka a že je to vlastně výstižnější 
než označení autoškola. To totiž 
nepoznají, jestli vepředu ještě ně-
koho máme,“ přiblížila zkušební 
komisařka dne 18. května.  

Praktická zkouška začíná 
na zkušební ploše, kde žadatel 
musí prokázat samostatné ovládá-
ní motocyklu, a teprve poté zamíří 
do provozu. „Tady jede samostat-
ně a je naváděn zkušebním ko-
misařem nebo učitelem výcviku 
pomocí elektronického zařízení 
umožňujícího komunikaci se žá-
kem. Zkušební komisař v tomto 
případě jede za žadatelem v do-
provodném automobilu nebo mo-
tocyklu,“ vysvětlil změnu zkušeb-
ní komisař Martin Straka, který 
dodává, že dříve jezdil zkušební 
komisař na jednom motocyklu se 
žákem a instruoval ho přímo.

Změny při výcviku a praktic-
kých zkouškách jízdy na motocy-
klu při žádostech o řidičské opráv-
nění přinesly novely vyhlášky  
č. 167/2002 Sb., kterou provádí 
zákon č. 247/2000 Sb., o získá-
vání a zdokonalování odborné 
způsobilosti k řízení motorových 
vozidel.  (ste)
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všechna usnesení jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci dokumenty města. 

krychle Moto zkouŠkA upozorňuje na právě probíhající zkoušku

z jednání Rady města otrokovice (RMo)
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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 až 1500 Kč 
Kč 

 

Upozorňujeme občany,
kteří nezaplatili místní poplatek za komunál-
ní odpad na kalendářní rok 2016 do termí-
nu splatnosti poplatku, tj. do 30. 4. 2016, že 
mají poslední možnost zaplatit poplatek bez 
sankce, a to nejpozději do 30. června 2016. 
Po tomto termínu navýšíme včas neuhraze-
ný poplatek o 50 %, tzn. pokud neuhradíte po-
platek ve výši 480 Kč, vyměříme poplatek  
platebním výměrem a navýšíme včas neuhraze-
nou částku o 240 Kč, celkem tedy zaplatíte 720 
Kč.  Pokud však poplatník neuhradil místní popla-
tek v některém z minulých let, bude přijatá platba 
použita na úhradu dlužné částky z minulých let. 
Bližší informace získáte také na telefonním čísle  
577 680 221 nebo e-mailu: radnice@muotrokovi-
ce.cz.  Ilona svozIlová, odbor ekonomický

Každý držitel registrovaného 
psa má nárok na vyzvednutí 
stanoveného počtu balíčků sáč-
ků na psí exkrementy v daném 
roce. Vyzvednout si je může 
na Městském úřadě Otroko-
vice, ekonomickém odboru, 
oddělení správy místních po-
platků.

„Pejskaři se nás často ptají, 
z jakého důvodu nejsou tyto 
sáčky umístěny přímo u veřej-
ných odpadkových košů pro 
aktuální potřebu. Dle informa-
cí z ostatních měst jsme zjistili, 

že tam, kde k tomuto řešení při-
stoupili, byl počet sáčků urče-
ný na celý rok rozebrán během 
několika týdnů,“ uvedl vedoucí 
ekonomického odboru Jaroslav 
Dokoupil.

S registrací psa je spojen 
místní poplatek, který se od-
vádí do městského rozpočtu, 
na základě Obecně závazné 
vyhlášky města Otrokovice 
o místních poplatcích. „Poplat-
níkem je mimo jiné každá fy-
zická osoba, která je držitelem 
psa a která má ve městě trva-

lý pobyt,“ upozornila Jarmila 
Chmelová z oddělení sprá-
vy místních poplatků.  Výše 
poplatku závisí na tom, zda 
mají majitelé psa umístěného 
v rodinném nebo v bytovém 
domě. Na nižší sazbu mají ná-
rok v případě doložení nároku 
na úlevu, například starobního 
důchodu, invalidního důchodu 
apod.

Vybrané finanční prostředky 
jsou využity například na od-
chyt zatoulaných psů, jejich ve-
terinární vyšetření, přechová-

vání do doby odvozu do útulku 
na Technických službách 
Otrokovice, převoz do útulku 
a nejvyšší částka je vynalo-
žena na pobyt psů v útulku. 
Další položkou je svoz odpadů 
a úklid města.

„Někteří majitelé psů se do-
mnívají, že pokud platí místní 
poplatek za psa, město za ně 
bude psí exkrementy uklízet. 
Toto ovšem není povinnost 
města. Jediná cesta, která vede 
k výsledku, je pochopení vlast-
ní zodpovědnosti pejskařů 

vůči městu, vůči okolí i vůči 
spoluobčanům. Neočekávám, 
že změna nastane okamžitě, 
nicméně doufám v brzký obrat 
chování a pochopení situace ze 
strany majitelů psů. Z mých 
zkušeností, zejména ze zahra-
ničí, mohu uvést, že když to 
jde třeba v některých holand-
ských městech, která jsem měl 
možnost navštívit, může to jít 
i v Otrokovicích,“ konstatoval 
starosta Jaroslav Budek.

 Romana stehlíková,
 mluvčí Otrokovic 

z jednání Rady města 
otrokovice 11. 5. 2016
Radní na dalším ze svých jedná-
ní projednali 36 bodů programu, 
k nimž přijali usnesení. RMO 
schválila:
• Uzavření dodatku č. 1 
ke smlouvě č. 483/12/15 o nájmu 
nebytových prostor s nájemcem 
Potravinová banka ve Zlínském 
kraji, z. s., na dobu určitou od  
1. 7. 2016 do 30. 6. 2017
• Poskytnutí finančního daru 
ve výši 8 000 Kč a uzavření da-
rovací smlouvy se spolkem SK 
Baťov 1930 z. s., jako příspěvek 
na uspořádání 21. ročníku me-
zinárodního fotbalového turnaje 
O pohár osvobození města Otro-
kovice, který se konal dne 7. 5. 
• Stanovisko města k návrhu 
Zprávy o uplatňování Územního 
plánu Oldřichovice v uplynulém 
období 2014–2016 ve znění, že 
město Otrokovice neuplatňuje 
k výše uvedenému návrhu Zprá-
vy žádné podněty
• Souhlas se stavbou „Revitali-
zace bytového domu Nádražní 
1393, 1394 a 1395 Otrokovice“ 

na pozemku parc. č. st. 2568/1 
zastavěná plocha a nádvoří v k. 
ú. a obci Otrokovice, jejímž 
investorem bude Společenství 
vlastníků domu čp. 1393, 1394 
a 1395 Nádražní, a i s tím s pře-
sahem zateplení fasády objektu, 
zřízením staveniště, montážního 
a komunikačního prostoru a také 
se zvláštním užíváním místní  
komunikace – chodníku a části 
parkoviště na pozemcích města 
Otrokovice parc. č. 275/5 ostat-
ní plocha (jiná plocha) a parc. 
č. 275/6 ostatní plocha (ostatní 
komunikace) v k. ú. a obci Otro-
kovice, po dobu nezbytně nutnou 
v rámci stavby
• Vydání Směrnice města Otro-
kovice o nakládání s nepotřeb-
ným movitým majetkem
• Uzavření nájemních smluv 
na městské byty ve znění vzo-
rových smluv dle usnesení  
č. RMO/21/01/14 s žadateli 
dle přílohy k tomuto usnese-
ní a uzavření nájemních smluv 
na městské byty dle stejného 
usnesení se stávajícími nájemci 
(navazující nájem) dle přílohy 

k tomuto usnesení a uzavření 
dodatků k nájemním smlouvám 
na městské byty ve znění vzoro-
vého dodatku nájemních smluv 
dle usnesení č. RMO/22/01/14, 
bod 2 a), se stávajícími nájemci 
(prodloužení nájmu).

sáčky na exkrementy se vydávají pouze majitelům registrovaných psů

z jednání Rady města otro-
kovice 1. 6. 2016
Radní na dalším ze svých jed-
nání projednali 47 bodů pro-
gramu, k nimž přijali usnesení. 
RMO schválila:
• Rozhodnutí jediného spo-
lečníka ve věci řádné účetní 
uzávěrky a hospodářského vý-
sledku za rok 2015 a způsobu 
rozdělení hospodářského vý-
sledku za rok 2015 ve společ-
nosti TSO s. r. o. a vzala na vě-
domí Výroční zprávu za rok 
2015 včetně výroku auditora 
a Zprávu dozorčí rady Technic-
kých služeb Otrokovice s. r. o. 
o přezkoumání roční účetní zá-
věrky za rok 2015
• Rozhodnutí jediného spo-
lečníka ve věci řádné účetní 
uzávěrky a hospodářského 

výsledku za rok 2015 a způ-
sobu rozdělení hospodářského 
výsledku za rok 2015 ve spo-
lečnosti Městská poliklinika s. 
r. o. Otrokovice a vzala na vě-
domi Výroční zprávu za rok 
2015 včetně výroku auditora 
a Zprávu dozorčí rady Městské 
polikliniky s. r. o. Otrokovice 
o přezkoumání roční účetní zá-
věrky za rok 2015
• Rozhodnutí jediného spo-
lečníka ve věci řádné účetní 
uzávěrky a hospodářského vý-
sledku za rok 2015 a způsobu 
rozdělení hospodářského vý-
sledku za rok 2015 ve společ-
nosti Otrokovická BESEDA  
s. r. o. a vzala na vědomí Vý-
roční zprávu za rok 2015 včet-
ně výroku auditora a Zprávu 
dozorčí rady Otrokovické BE-
SEDY s. r. o. o přezkoumání 
roční účetní závěrky za rok 
2015
• Rozhodnutí jediného spo-
lečníka ve věci řádné účetní 
uzávěrky a hospodářského 
výsledku za rok 2015 a způ-
sobu rozdělení hospodářského 
výsledku za rok 2015 ve spo-

lečnosti TEHOS s. r. o. a vza-
la na vědomí Výroční zprávu 
za rok 2015 včetně výroku 
auditora a Zprávu dozorčí rady 
TEHOS s. r. o. o přezkoumání 
účetní závěrky za rok 2015
• Financování projektu Místní 
akční plánování na Otrokovic-
ku ve výši 3 829 056 Kč z Ope-
račního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání na základě 
Vyrozumění o schválení žá-
dosti o finanční podporu z OP 
VVV, číslo výzvy: 02 15 005, 
pro Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání v prioritní ose 3 OP 
a realizaci projektu Místní akč-
ní plánování na Otrokovicku
• Poskytnutí grantů v souladu 
se Směrnicí města Otrokovice 
o poskytování grantů talento-
vaným dětem a mládeži a uza-
vření příslušných darovacích 
smluv
• Uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace na akci Revitalizace 
městské sportovní haly Bahňák 
– Otrokovice mezi městem Ot-
rokovice a Zlínským krajem.
 Jiří veselý,
 místostarosta Otrokovic
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Město Otrokovice vyhlašuje výBěRové řízení nA PRo-
deJ BYtové JednotkY 1300/403 v ul. Školní 1300, 
otRokovICe včetně příslušného spoluvlastnického podílu 
id. 30/3550 na společných částech budovy č. p. 1300 a příslušné-
ho 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. doru-
čovací adresu a telefonický kontakt
• minimální kupní cena 590 000 kč
• uzávěrka výběrového řízení: 30. 6. 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".

.

Město Otrokovice vyhlašuje výBěRové řízení nA PRo-
deJ 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: 30. 6. 2016 v 10.00 hod.
Přihlášku do výběrového řízení je nutno podat osobně do podatel-
ny MěÚ Otrokovice v zalepené obálce s označením 
„výběrové řízení bytová jednotka 1300/415".

Adresa pro podávání 
přihlášek do vř:

MěÚ Otrokovice, budova č. 1
odbor majetko-právní
nám. 3. května 1340
765 23 Otrokovice

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. 

Pro obě výběrová řízení platí: 
• 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.
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Avon centrum 
Otrokovice-Střed

nám. 3. května 35
nad květinářstvím Jasmín

 1. patro
kousek od Komerční banky

pOřádá mega  
výprOdeJ zbOží
zn. Avon, Dedra, Essens, LR, 
Oriflame a nehtové modeláže

z důvOdu rušení 
SKladOvých záSOb 

(je toho tu už moc)

SlevY až 70 % oproti pc
pro stálé zákazníky:

Obchůdek nakonec neruším, 
takže otevřeno bude i nadále 

od pondělí do pátku 
9–17 hodin, příp. dle dohody 

i mimo otevírací dobu. Seznam 
zboží ve výprodeji Vám ráda 
pošlu na  e-mail pro případ 

rezervace zboží do doby, než 
budete mít penízky  

(důchod, výplata atd.).
Facebook: michaela vajdová

Tel.: 605 375 505 
e-mail: m.vajdova@seznam.cz
www.kosmetikadodomu.cz

Město Otrokovice vyhlašu-
je výBěRové řízení 
nA PRodeJ BYtové 
JednotkY 505/2 v ul. 
tř. toMáŠe BAtI 505, 
otRokovICe včetně 
PřísluŠného sPolu-
vlAstnICkého Podí-
lu Id. 87/172 nA sPo-
lečnýCh částeCh 
BudovY č. P. 505 a přísluš-
ného spoluvlastnického podílu 
id. 87/172 k pozemku parc. č. 
st. 440 v k. ú. a obci Otroko-
vice. 

Jde o baťovský jednodomek 
se dvěma byty. Dům je z roku 
1933, po povodních v roce 
1997 prošel zásadní opravou. 
Dům je napojen na inženýrské 
sítě (voda, plyn, kanalizace). 
Nabízený byt se nachází v 2. 
nadzemním podlaží s dispozicí 
4 + 1. Celková podlahová plo-
cha bytu činí 87,24 m2. Na dům 
č. p. 505 je zpracován průkaz 

energetické náročnosti. Měs-
to vyhlašuje výběrové řízení 
za následujících podmínek:
• zájemce uvede jméno a pří-
jmení, adresu trvalého bydli-
ště, popř. doručovací adresu 
a telefonický kontakt
•  minimální kupní cena 
860 000 kč
•  úhrada kupní ceny: do 30 
dnů po schválení prodeje Za-
stupitelstvem města Otrokovi-
ce, předložená nabídka musí 
být vlastnoručně podepsána 
uchazečem, popř. uchazeči, 
v případě, že má být nemovi-
tost nabyta do společného jmě-
ní manželů, přihlásí se do vý-
běrového 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 nejvý-
hodnější nabídka, další nabíd-
ka v pořadí nebude stanovena,
• zadavatel si vyhrazuje prá-
vo nevybrat žádnou z nabí-
dek a výběrové řízení zrušit
• uzávěrka výběrového řízení: 
31. 7. 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 jed-
notka 505/2“ na adresu: MěÚ 
Otrokovice, budova č. 1, odbor 
majetko-právní, nám. 3. květ-
na 1340, 765 23 Otrokovice.

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

V květnu 2016 řešili strážníci 
Městské policie Otrokovice 
(MP) celkem 804 případů. 
Z toho bylo zjištěno a řešeno 
276 přestupků na úseku dopra-
vy, z toho 2 dopravní nehody, 
66 přestupků proti veřejné-
mu pořádku (neuposlechnutí 
výzvy, rušení nočního klidu, 
veřejné pohoršení, znečištění 
a zábor veřejného prostran-
ství, černá skládka), bylo 
provedeno 69 kontrol na do-
držování veřejného pořádku, 
29 případů porušení obecně 
závazné vyhlášky (OZV),  
13 kontrol majitelů psů zamě-
řených na dodržování OZV,  
7 přestupků proti občanskému 
soužití, 12 drobných krádeží 
v obchodech, 6 přestupků proti 
majetku. V měsíci květnu bylo 
zjištěno jedno vozidlo, které je 
dočasně nezpůsobilé provozu 
na pozemních komunikacích. 
Strážníci asistovali při zdra-
votních potížích 3 občanů. 
Strážníky byli odchyceni 3 vol-
ně pobíhající psi, u kterých se 
podařilo zjistit majitele, a nale-

zení psi jim byli předáni. MP 
provedla 34 kontrol na dodr-
žování zákona k ochraně před 
škodami působenými tabákem, 
alkoholem a jinými návykový-
mi látkami. Ve 14 případech 
spolupracovaly hlídky MP 
s Policií ČR. V 5 případech 
zabezpečovali strážníci místo 
trestného činu. 

V květnu nebylo zjiště-
no žádné vozidlo vykazující 
známky vraku dle definice 
§ 19, zákona č. 13/1997 Sb.  
Strážníci MP dohlíželi v květ-
nu na dodržování veřejného 
pořádku při konání veřejných 
kulturních a sportovních akcí: 
Májová pouť, Závody v plou-
tvovém plavání v ROŠ, sou-
těž mažoretek. Žáci speciální 
ZŠ byli seznámeni s prací 
a činností MP při akci kona-
né ve spolupráci s Policií ČR 
a odborem dopravy – „Dětská 
policie.“ Strážníci MP na do-
pravním hřišti spolupracovali 
při soutěži malých cyklistů 
Cesta není hřiště. 

opakovaně upozorňujeme 
občany, že na území města 
otrokovice je dle tržního 
řádu zakázán podomní pro-
dej. MP eviduje případ, kdy 
se zástupce dodavatele ply-
nu domáhal vstupu do bytu 
a požadoval informace o ak-
tuálním dodavateli plynu 
(elektrické energie), i když si 
občan tohoto zástupce doda-
vatele nepozval. 

doPoRučuJeMe ob-
čanům, aby se v takovém-
to případě obrátili na MP 
na telefonní čísla: 156 nebo 
577 680 302, 577 922 159.

 Ing. tomáš GRoMus, 
 velitel Městské policie 
 Otrokovice

z činnosti Městské policie otrokovice za květen 2016

Strážníci Městské policie  
Otrokovice prezentovali při 
akci Cesta není hřiště svou čin-
nost dětem ze všech sedmi od-
loučených pracovišť Mateřské 
školy Otrokovice.

 okénko Městské PolICIe
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PILANA TOOLS s. r. o. 
– výrobce ručního nářadí se 

sídlem v Hulíně přijme 
dělníky pro obsluhu 
výrobních zařízení.

Požadujeme pouze 
spolehlivost a zodpovědnost, 
zkušenost ze strojírenské výroby 

není podmínkou. 
Třísměnný provoz, práce vhodná 
spíše pro muže, po zaučení PP 

na dobu neurčitou, závodní 
stravování.

kontaktní osoba: 
Petra Zapletalová, 
tel.: 573 328 686, 
mob.: 702 148 419 

(volat od 6.00 do 15.00 hodin), 
e-mail: petra.zapletalova@pilana.cz
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PlYnoseRvIs-toPení 
Otrokovice. Montáž a opra-
vy plynu, plynových spotře-
bičů, topení. Servis Mora, 
Destila, Thermona, Viadrus, 
Karma, Ariston, John Wood.  
Tel. 604 988 815.

Filmovým festivalem žily i otrokovice
Filmová představení pro školy, 
letní kino, promítání v Městské 
kavárně a také benefiční taneční 
pohádka O mořských vílách, be-
seda s herečkou Markétou Hru-
bešovou v Městské knihovně či 
den otevřených dveří v Městské 
televizi Otrokovice. Tak se zapsal 
na přelomu května a června letoš-
ní 56. ročník mezinárodního fil-
mového festivalu pro děti a mlá-
dež Zlín Film Festival do dějin 
Otrokovic.  Svou stopu ale za-
nechaly naopak i Otrokovice 
ve Zlíně, když výtvarníci spolku 
Rozumění Martina Lišková, Jiří 
Holub, Zdeněk Marášek, Karel 
Blažek a Jana Svobodová vytvo-
řili pro festival pět klapek. Výtě-
žek z dražby klapek přitom slouží 
na podporu mladých filmových 
tvůrců. Město také tradičně patří 
mezi ty, kdo oceňují slabozra-
ké výtvarníky v soutěži Radost 

tvořit. Cenu starosty města letos 
převzal osmiletý Ondřej Havrda 
z Českobudějovicka.    (ano)

Herečka Markéta Hrubešová 
byla během festivalu v Otroko-
vicích hned dvakrát – v neděli 
29. května uváděla benefiční 
představení a v pátek 3. června 
besedovala se školáky.  
 Foto: Anna novotná
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Městská galerie, vstup volný
JAdRAn Šetlík – osoBnostI zlínskA
Výstava renomovaného českého fotografa, jehož dominantním tématem 
je portrét. Věnuje se mu prakticky od raného mládí. Výstava potrvá do 17. 7.

sobota 2. 7., areál rybářů Štěrkoviště, 16.00–01.00 hod., vstupné 100 Kč, 
senioři 50 Kč, děti (do 10 let) 10 Kč
čeRvenCová noC – Festival malých pivovarů
Přehlídka malých pivovarů, dobré hudby a zábavy. Program pro celou rodinu.  
Pro děti skákací hrad, dětské tetování, malování na obličej, poníci. Hudební 
program: Ella, Symbioza, O 18 měsíců později, AC/CZ, taneční zábava se 
skupinou Pexeso. Kvalitní občerstvení. Na čepu piva z 16 pivovarů!

neděle 3. 7., náměstí 3. května, 16.00 hod., vstup volný, občerstvení
náMěstí 2016 – InFInItY tečovICe
Skupina Infinity z Tečovic byla založena před 15 lety. Na koncertě zazní pře-
vážně převzaté rockové hity, ale i vlastní tvorba kapely. 

neděle 17. 7., náměstí 3. května, 16.00 hod., vstup volný, občerstvení
náMěstí 2016 – Few exCePtIons/Až nA PáR výJIMek
Alternativní rock s vlastními písněmi a texty. Představili se již ve 4 morav-
ských rádiích, finalisté Moravia talentu 2016. 

Městská galerie, vernisáž 18. 7. v 18 hod., vstup volný
otRokovICe – 875 let od PRvní PíseMné zMínkY
Klub přátel historie města Otrokovice pořádá průřezovou výstavu k uvedené-
mu výročí. Výstava potrvá do 14. 8.

neděle 31. 7., náměstí 3. května, 16.00 hod., vstup volný, občerstvení
náMěstí 2016 – GAudeon
Vícežánrová hudební skupina s dominantním hlasem výborné zpěvačky 
Jany Lukášové. 

Připravujeme na srpen:
neděle 14. 8. Náměstí 2016 – Ripteto, 27. 8. Srpnová noc – PREMIER + disco

kIno BesedA

letní filmová školka

středa 6. 7., 10 hod., kinosál, vstupné 90 Kč, Belgie, Francie 2016, 90 min., 
dabing, přístupno 
RoBInson CRusoe nA ostRově zvířátek – animovaný, 
dobrodružný, komedie
Na malém exotickém ostrově žije velmi přátelský papoušek Úterý. Po strašli-
vé bouři najde Úterý na pláži stvoření, které nikdy neviděl: člověka.  

středa 13. 7., 10 hod., kinosál, vstupné 100 Kč, USA, Čína 2016, 94 min., 
dabing, přístupno 
kunG Fu PAndA 3 – animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný
Vše začne tím, že se znenadání objeví Poův ztracený biologický otec. Společ-
ně odcestují do tajného pandího ráje, kde se setkají s členy široké a černobílé 
rodiny.  

středa 20. 7., 10 hod., kinosál, vstupné 100 Kč, USA, 2015, 86 min., dabing, 
přístupno 
AlvIn A ChIPMunkové: čIPeRná JízdA – animovaný, dobrodruž-
ný, komedie, rodinný
Čiperné veverky jsou zpět! Jako vždy nabití energií, písničkami a naprosto 
šílenými nápady. Jejich nový, už čtvrtý příběh začíná tradičně: velkým nedo-
rozuměním. 

středa 27. 7., 10 hod., kinosál, vstupné 130 Kč, USA, 2016, 78 min., dabing, 
přístupno 
doBA ledová: MAMutí dRCnutí – animovaný, komedie, rodinný
Scratova honba za nepolapitelným žaludem jej katapultuje do vesmíru, kde 
náhodně spustí sérii kosmických událostí, které transformují a ohrozí ledový 
svět. 

letní filmové komedie

čtvrtek 7. 7., 19 hod., kinosál, vstupné 90 Kč, USA, 2015,  96 min., titulky, 
přístupno od 12 let 
tátA Je doMA – komedie
Sára kdysi udělala tradiční chybu. Vzala si zlobivého kluka Dustyho, který byl 
zábavný a sexy, nicméně jen do chvíle, než se stal otcem. I proto ho vyměnila.

čtvrtek 14. 7., 19 hod., kinosál, vstupné 110 Kč, USA, 2016,  104 min., titulky, 
přístupno od 15 let 
sousedI 2 – komedie
Mac a Kelly chtějí vyměnit svůj dům za větší. Jenže zbavte se stávajícího 
obydlí za rozumnou cenu, vedle žije banda holek, které pořádají permanentní 
party.

čtvrtek 21. 7., 19 hod., kinosál, vstupné 100 Kč, USA 2015,  92 min., titulky, 
přístupno od 12 let 
MAGGIe Má Plán – komedie
Maggie je mladá a nezávislá Newyorčanka, která zatím marně čeká na tu pravou  
a životní lásku. Nakonec si zvolí plán, že se stane svobodnou matkou.

čtvrtek 28. 7., 19 hod., kinosál, vstupné 110 Kč, USA 2016,  titulky, příst. od 
15 let 
MIke I dAve sháněJ holku – komedie
Milovníci večírků bratři Mike a Dave podají na internetu inzerát s cílem na-
jít perfektní dívčí doprovod, který by vzali s sebou na havajskou svatbu své 
sestry. 

letní filmová dobrodružství

pátek 8. 7., 19 hod., kinosál, vstupné 80 Kč, USA 2015,  136 min., dabing, 
přístupno  
stAR wARs: sílA se PRoBouzí – dobrodružný, akční
Star Wars se vracejí na plátna kin filmem Star Wars: Síla se probouzí.

pátek 15. 7., 19 hod., kinosál, vstupné 90 Kč, USA 2015,  151 min., titulky, 
přístupno od 15 let  
RevenAnt: zMRtvýChvstání – dobrodružný, akční
Jižní Dakota, 1823. Zkušený lovec a trapper je se synem na výpravě s lovci 
kožešin. Uprostřed hlubokých lesů vzdorují útokům indiánů i grizzlyho.

pátek 22. 7., 19 hod., kinosál, vstupné 80 Kč, USA 2015,  118 min., titulky, 
přístupno od 12 let  
do Posledního deChu – dobrodružný, akční, drama, thriller
Pozoruhodný příběh nejodvážnější plavby malého záchranného člunu v histo-
rii pobřežní stráže z 18. února 1952.

pátek 29. 7., 19 hod., kinosál, vstupné 80 Kč, USA 2016,  147 min., titulky, 
přístupno od 12 let  
CAPtAIn AMeRICA: oBčAnská válkA – dobrodružný, akční
Politické tlaky vyústí ve vytvoření systému zodpovědnosti vedenému vládní 
organizací řídící tým superhrdinů. To Avengers rozdělí na dva tábory. 

letní bio senior

pátek 15. 7., 10 hod., kinosál, vstupné 50 Kč, Česko 2016,  103 min., přístupno  
dvoJníCI – komedie
Honza Rambousek je podvodník. Do cesty se mu připlete jeho dvojník, stře-
doškolský profesor Richard Prospal a těm dvěma se zázračně změní život. 

pátek 29. 7., 10 hod., kinosál, vstupné 60 Kč, Česko 2016,  89 min., přístupno  
JAk se zBAvIt nevěstY – komedie
Eva má s bývalým manželem skvělý vztah. Pozve ji na večeři při svíčkách, 
kde se vyjádří. Znovu se zamiloval a přemýšlí o svatbě… s někým jiným! 

Pro náročného diváka

středa 6. 7., 20 hod., kinosál, vstupné 180 Kč, Rusko 2014,  125 min., 
přístupno  
BolŠoJ BAlet: zkRoCení zlé ženY – balet
Balet Zkrocení zlé ženy není příručkou pro macho-muže, ale obraz setkání 
dvou rozdílných sil přírody, které hledají cestu k vzájemné harmonii.
Světová premiéra 4. července 2014, Bolšoj Balet, Moskva. Inscenaci není 
možné vidět nikde jinde na světě.

Připravujeme kino na srpen: Hledá se Dory, Pátá vlna, Jason Bourne.

ČERVENEC

Kongresové a kulturní centrum Otrokovická BESEDA – Otrokovická BESEDA, s. r. o., nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice, www.besedaotrokovice.cz,  kontakt: predpro-
dej@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.

Kino v Otrokovické BESEDĚ se díky 
digitalizaci v roce 2014 znovu narodilo. 
Může nabídnout ty nejžhavější novinky 
z filmové produkce. Jsou však i možnos-
ti, které na otrokovické diváky teprve 
čekají. Vloni jsme pozvali na virtuální 
prohlídku petrohradské galerie Ermitáž. 
Letos máme další „bonbonek“ – balet 
Zkrocení zlé ženy v podání souboru 

Bolšoj balet Moskva. Na hudbu I. Šosta-
koviče a v choreografii J. Ch. Maillota 
je připravena podívaná, která uspoko-
jí i odborníka i zvědavého laika, který 
baletní představení uvidí třeba poprvé. 
A kdy? Ve středu 6. července ve 20 ho-
din. Na nevšední zážitek se spolu s vámi 
těší Michal MYnář, 
 Otrokovická BeSeDA 

do kina na balet? Ale ano! 

Regenerační 
a sportovní 

masáže 
– soboty i neděle. 

Tel. 776 262 616
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Foto BESEDA
Tel.: 571 110 129Cyklus grafických listů otrokovického akade-

mického malíře Vlado Litvína se stal darem 
spolku otrokovických výtvarníků Rozumění 
všem místům ve světě, která jako projev so-
lidarity s tragickým osudem vyhlazené české 
vesnice přijala jméno Lidice. Grafické listy si 
může i otrokovická veřejnost nyní prohléd-
nout ve výstavních prostorách Otrokovické 
BESEDY – v baru v 1. patře.   (red)

lidice – trvale v paměti...
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18. 6. od 7.00, Štěrkoviště a okolí
klIMAtex-tuFo MoRAvIAMAn 2016
Triatlon – závod v plavání, jízdě na kole, běhu o celkové délce 
226 kilometrů.

27. 6. od 19 hod., Otrokovická BESEDA
vzhŮRu k výŠkáM
ZUŠ Otrokovice zve na koncert žáků Jany Lukášové.

3. 7. od 16 hodin, kostel sv. Vojtěcha
konCeRt PěveCkého sBoRu CAntICA lAetItIA
Koncert vítěze 44. ročníku mezinárodního festivalu Svátky písní Olomouc 2016.

12. 7. od 10 hodin u pomníku Tomáše Bati v areálu TOMA a. s.
uCtění PAMátkY toMáŠe BAtI
Švec, který obul svět, zemřel 12. července 1932.

pátek 22.–neděle 24. 7., celé Otrokovice
otRokovICké letní slAvnostI 2016 
5. ročník slavností léta. Program na str. 2. 

k a l e n d á ř  v ý z n a m n ý c h  a k c í
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Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

Jsou stavby, které kdyby neby-
ly, nikomu by snad ani nechy-
běly. Jsou také stavby, které 
raději ani neměly vzniknout. 
A pak jsou stavby, které jsou 
pro obraz některých měst a sí-
del neodmyslitelné. Vždyť co 
by například byla Praha bez 
impozantní siluety Pražského 
hradu, nebo Zlín bez své „21“? 
Myslím, že i Otrokovice mají 
takovou stavbu. Tou stavbou 
je Společenský dům. Jen těž-
ko bychom si uměli představit 
otrokovický Bahňák bez jeho 
středobodu a dominanty, kterou 
tvoří právě Společenský dům, 
stavba otevřená v roce 1936. 
Ano, ta důvěrně známá budova 
v tomto roce skutečně oslavuje 
osmdesát let své existence. A to 
je nepochybně důvod důstojně 
si toto výročí připomenout.

Společenské domy firmy 
Baťa tvořily jak v samotném 
Zlíně, tak i v satelitních ba-
ťovských městech v Česko-
slovensku, po celé Evropě, ale 
i na jiných kontinentech, vždy 
jednu z dominant nově vznika-
jící zástavby a byly specifickým 
typologickým druhem staveb. 
Šlo o multifunkční objekty, kte-
ré firma umisťovala mezi továr-
nu a obytné čtvrtě do prostoru 
rozlehlých parkových náměstí, 
do kterých se během dvouhodi-
nové polední přestávky rozptý-
lily tisíce zaměstnanců továrny. 
Společenské domy tak zároveň 
sloužily nejen jako hotely pro 
návštěvníky baťovských měst, 
nebo, dočasně, pro nové pra-
covníky firmy ve významněj-
ších pozicích, ale i jako hlavní 
centra společenského života 
nových měst. Vzhledem k to-
muto účelu byla proto obsahem 
těchto staveb rozmanitá gastro-
nomická a ubytovací zařízení 

a různé prostory pro odpočinek.
Otrokovický Společenský 

dům mezi ostatními vyniká pře-
devším suverénním autorským 
řešením architekta Vladimí-
ra Karfíka, jednoho z nejvý-
znamnějších a nejvýraznějších 
„dvorních architektů“ firmy 
Baťa. Je charakteristický svou 
výjimečnou centrální kompozi-
cí v otevřeném prostoru parko-
vého náměstí, které je jádrem 
moderní urbanizace Otrokovic. 
Ta je vedle Zlína jedním z nej-
lépe dochovaných příkladů ba-
ťovské tvorby měst na území 
České republiky. Společenský 
dům v Otrokovicích je výjimeč-
ný také tím, že již v samotném 
zadání jeho koncepce od Jana 
Antonína Bati z r. 1933 byl 
obsažen požadavek, aby stavba 
tvořila symbolický prvek – bylo 
totiž žádáno, aby se nová stavba 
podobala hvězdě. Něco podob-
ného nebylo v baťovské archi-
tektuře vůbec běžné a celá věc 
by mohla souviset s tragickou 
smrtí Tomáše Bati při letecké 
havárii, ke které došlo pouhý 
rok před vypsáním architekto-
nické soutěže. Karfík svou kon-
cepcí centrálního polygonu, ze 
kterého vybíhají tři křídla sví-
rající navzájem úhly 120°, vy-
tvořil podobu trojcípé hvězdy, 
kterou by však v rámci dobové 
estetiky se silnými aviatickými 
inspiracemi bylo snad možné 
ztotožnit dokonce i s tvarem vr-
tule letadla. Takovému výkladu 
by mohly nasvědčovat i některé 
výzdobné motivy v interiéru 
objektu. Otrokovický Společen-
ský dům by tak vlastně mohl být 
největším památníkem tragicky 
zesnulého Tomáše Bati. Neví-
me, zda tomu tak opravdu bylo. 
Co je však jisté, je to, že otro-
kovický Společenský dům tvoří 

jeden z vrcholů tvorby Vladimí-
ra Karfíka a obecně celé archi-
tektonické produkce firmy Baťa. 
I proto byla tato stavba v roce 
2014 prohlášena ministerstvem 
kultury za kulturní památku.

Současný vlastník památky, 
společnost Společenský dům  
s. r. o., si uvědomuje význam 
této stavby, a proto ve spoluprá-
ci s městem Otrokovice připra-
vuje program akcí, které mají 
připomenout letošní významné 
osmdesáté výročí otevření ot-
rokovického Společenského 
domu. 

Dne 9. září bude přímo 
na Společenském domě drob-
nou společenskou akcí a od-
bornou přednáškou architektky 
Kláry Eliášové otevřena výstava 
s tématem historie Společenské-
ho domu a  architektury Zlín-
ského kraje. Pro širokou veřej-
nost bude výstava zpřístupněna 
10. září a potrvá až do 30. září. 
Rovněž pro širokou veřejnost 
připravila společnost Společen-
ský dům s. r. o. ve dnech 10. 
a 11. září dny otevřených dve-
ří na hotelu Společenský dům, 
během nichž si zájemci budou 
moci památku prohlédnout při 
komentovaných prohlídkách.  
A nakonec organizátoři uvažují 
také o tom, že pro odbornou ve-
řejnost připraví seminář o díle 
architekta Vladimíra Karfíka, 
kterého by se měli zúčastnit 
nejen žáci profesora Karfíka, 
ale také zástupci mladší gene-
race architektů, památkáři apod. 
Seminář by se mohl uskutečnit 
v září nebo říjnu. Přesnější pro-
gram všech akcí bude zveřejněn 
v brzké budoucnosti.
 Ing. Petr klokočkA
 památkář,
 Odbor školství a kultury 
 MěÚ Otrokovice

společenský dům slaví 80. výročí

Dne 26. dubna proběhl na Otro-
kovické BESEDĚ tradiční  jarní 
koncert souborů ZUŠ Otrokovi-
ce, na kterém vystoupili žáci  hu-
debního oboru od těch nejmen-
ších ze sborečku PHV (přípravné 
hudební výchovy) a smyčcové-
ho souboru až po starší žáky klá-
vesového a klavírního oddělení,  
včetně violoncellového a kla-
vírního tria, souboru zobcových 
fléten a cimbálové muziky. Své 
vystoupení předvedli také mlad-
ší i starší žáci tanečního a literár-
ně dramatického oboru.

V rámci projektu „Hrátky 
s uměním“ jsme se rozhodli při-
blížit prostředí naší školy dětem 
z mateřských škol a pozvali jsme 
je na návštěvu. Děti si prohléd-
ly školu a seznámily se s náplní 
výuky  všech oborů.  Zazpívaly 
si  písničky, seznámily se s hu-
debními nástroji  a zahrály si 
hudební  hry. Zkusily si vyjádřit 

děj pohybem, správnou výslov-
nost formou pohádek a říkadel 
a v neposlední řadě si zatancova-
ly, zahrály pohybové hry a vy-
zkoušely různé výtvarné tech-
niky. Z dalších akcí naší školy 
připomínáme zápis nových žáků  
na školní rok 2016/2017 pro 
všechny obory, který proběhl  
17. května. Pro ty, kteří termín 
nestihli, je tu stále možnost se do-
datečně přihlásit v budově školy. 
Dne 25. května se v sále ZUŠ 
uskutečnil absolventský koncert,  
kde vystoupili žáci uzavírající  
I. a II. stupeň studia.

Srdečně vás zveme na  výsta-
vu prací žáků výtvarného oboru 
s názvem Štětcem, tužkou, pas-
telem… do Otrokovické BE-
SEDY, která potrvá do konce  
června. Z nadcházejících akcí 
školy si dovolujeme upozornit 
na „Koncert rodin“ (21. červ-
na v sále ZUŠ) – vystoupení 
žáků s rodinnými příslušníky  
a  pěvecký  koncert žáků  Jany 
Lukášové „Vzhůru k výškám“  
(27. června v Otrokovické BE-
SEDĚ). Více informací nalez-
nete na stránkách školy www.
zusotrokovice.cz. Krásné  nad-
cházející léto přejí  žáci a učitelé 
ZUŠ Otrokovice.
 Michael ŠIMŮnek, 
 ZUŠ Otrokovice
 Foto: dita kolínková

Jarní koncert souborů zuŠ otrokovice

19. 6.  Pass
3. 7.  Infinity Tečovice
17. 7. Až na pár výjimek/
                   Few Exceptions
31. 7.  Gaudeon 
14. 8.  Ripteto
4. 9.  Critical Acclaime 

• novinka, která oživí letní nedělní odpoledne ve městě

• koncerty a vystoupení regionálních kapel na náměstí 
3. května před Otrokovickou BesedOu

• vždy v neděli od 16.00 do 17.30 hodin 

Zahrádkáři z Otrokovic – Radovánek srdečně zvou  
všechny děti i dospělé na 

Zahrádkářský den 
25. června u zahrádek. Cesta pohádkami začne ve 
13 hodin u splavu na řece Dřevnici. Na procházce 
pohádkami i v cíli soutěže pro děti. Občerstvení 

pro děti a dospělé, opékání špekáčků až do večera.
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Milí spoluobčané,
v době nedávno minulé jsme 
mohli vidět, jak si někteří re-
prezentanti našeho města či 
politické strany přivlastňovali 
úspěchy, kterých se ve vo-
lebním období 2010–2014 
dosáhlo. Jako běžný občan 
jsem tak mohl nabýt dojmu, že 
pouze někteří se řízení města 
věnují tak říkajíc na plný úva-
zek, a jiní se jen tak vezou. 
Po zvolení do zastupitelstva 
města jsem však konečně měl 
tu možnost vidět, jak celý 
aparát funguje. Je potřeba 
zdůraznit, že veškerá práce je 
dílem rozsáhlé skupiny lidí, 
politiků, kteří vytvářejí vize,  
a výkonných úředníků, kteří 

pro město Otrokovice v rám-
ci městského úřadu pracují.  
Každý odbor si dennodenně 
plní své úkoly a předkládá je 
radě města, která se každé 2 
až 3 týdny schází a stanovuje 
závěry z projednaných ma-
teriálů. Rada je složená z ko-
aličních partnerů, kteří se dle 
nejlepšího vědomí a svědomí 
snaží najít to nejvhodnější 
řešení pro město. Následně 
jsou některé materiály, a to 
ty, o nichž podle zákona musí 
rozhodovat zastupitelstvo, po-
stoupeny zastupitelstvu, které 
svým hlasováním rozhodne 
o jejich osudu. Opět se jedná 
o kolektivní orgán, kde se se-
tkává jak koalice, tak i opozice 

a je zde prostor si vše prodis-
kutovat a vznést připomínky.

Závěrem bych tedy chtěl 
napsat, že řízení města, jeho 
chod a rozhodování není 
a také nemůže být dílem jed-
notlivců či jedné politické 
strany. Jedná se o kolektivní 
práci, za niž každý nese svůj 
díl odpovědnosti. Společně 
městu můžeme přinést peníze 
z Evropských fondů, ale také 
můžeme město společně za-
dlužit.

Přeji Vám všem příjem-
né prožití následujících dnů 
a školákům krásné nadcháze-
jící prázdniny. Ing. ondřej 
 wIlCzYnskI, Ph.d.,
 zastupitel města Otrokovice

z RedAkční PoŠtY

řízení města je kolektivní práce
Jak jsme již v minulém čísle 
Otrokovických novin uvedli, 
byli jsme přinuceni v zájmu 
poskytování pravdivých in-
formací návštěvníkům našeho 
města, v tomto případě šlo 
o toulavého zajíce, proškolit 
lišáka tak, aby nám z infor-
mačního střediska nevytvořil 
středisko dezinformační.

Zcela na úvod svého „výkla-
du“ pozapomněl na informaci, 
že v tomto volebním období se 
koaliční partneři dohodli, že se 
společně soustředí na revitali-
zaci a opravy majetku, který 
město vlastní. Není to pravda 
tak mediálně výživné, nicméně 
každý správný hospodář nebu-
duje jen nové a nové investice, 
ale především se stará odpo-
vědně o svůj majetek. Zvláště 
když investice nové zpravidla 
generují další a další nákla-
dy. Rovněž v jeho „výkladu“ 
chybělo, že po komunálních 
volbách jsme v roce 2015 do-
pláceli finanční částku ve výši 
88 milionů na dofinancování 
vjezdu do TOMy, a tak si ka-
ždý domyslí, že nám na reali-
zaci dalších investičních akcí 
mnoho nezbylo.

Nicméně, tak jak jsme 
v úvodu zmínili, zaměřili jsme 
v druhé polovině loňského 
roku a v roce letošním své úsilí 
na revitalizace a opravy ma-
jetku města. Realizovali jsme 
stavební úpravy v SENIORu, 
revitalizovali ulici Nerudova, 
provedli výsadbu pro vznik 
prvků územního systému eko-
logické stability, zastřešili dvě 
zastávky MHD, zakoupili šat-
ní skříňky pro ZŠ Mánesova 
a zateplili bytový dům v uli-
ci Příčná. To vše za více než  
5 milionů. Rovněž jsme pro-
vedli opravy v městských 

bytech a v nebytových prosto-
rách, vyměnili jsme zábradlí 
na mostu přes Dřevnici, inves-
tovali do oprav v Rekreační 
oblasti Štěrkoviště, cykloste-
zek a chodníků, a to v objemu 
více než 8 milionů korun.

V roce letošním je většina 
investičních akcí opět převáž-
ně zaměřena na opravy a ob-
novu majetku města. Na in-
vestice jsme letos vyčlenili 
celkem 31 milionů, na opravy 
a údržbu pak téměř 34 milio-
nů korun. V období prázdnin 
budeme realizovat opravy 
v základních a mateřských 
školách, dále pak opravy cest 
a chodníků, rekonstrukce lávek 
přes řeky Moravu a Dřevnici 
a investice zaměřené do ob-
lasti zkvalitňování sociálních 
služeb. Revitalizace Městské 
sportovní haly, jejíž jedna část 
je v havarijním stavu a ener-
getická náročnost stavby je 
prostě neakceptovatelná, je 
však pro následující období 
prioritou. Jedná se o finanč-
ně náročnou investiční akci, 
proto jsme se obrátili na Zlín-
ský kraj, Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy  
a Státní fond životního prostře-
dí ČR o dotaci. V této chvíli je 
reálné, že můžeme předpoklá-
dat příspěvek ve výši více než 
26 milionů korun.

Takže, nyní zcela na závěr. 
Ztepilý lišák slíbil nápravu, 
a protože bychom se rádi vy-
hnuli případné recidivě, dostal 
žlutou kartu. Pokud nepře-
svědčí, že se dal dohromady, 
bude následovat červená.   

Upozorňujeme, že postavič-
ky zvířátek jsou smyšlené.   
 Mgr. Jiří veselý,
 zastupitel, místostarosta  
 města Otrokovice

z RedAkční PoŠtY

Proškolení ztepilého lišáka

Skončila nejvyšší fotbalová 
soutěž, známe sestupující 
i postupující z druhé ligy. 
Odehrány jsou i nejvyšší 
moravské soutěže, posled-
ními zápasy finišují krajské 
a okresní soutěže. Přitom se 
naplno odehrává fotbalové 
mistrovství Evropy ve Fran-
cii. Naše reprezentace se 
předvedla ve třech příprav-
ných zápasech aktivní hrou 
i pohledným fotbalem, máme 
však i slabiny, které odhali-
la fotbalově i fanouškovsky 
sympatická Jižní Korea. Ale 
snad to Pavel Vrba a jeho 
realizační tým, včetně lišáka 
Karla Brücknera, dali do po-
řádku a hráči předvedou 
v médii často nazývané „sku-
pině smrti“ výkony na hranici 
svých možností. Už za sebou 
mají utkání se Španělskem. 

Dnes, kdy vycházejí Ot-
rokovické noviny, hrají svůj 
druhý zápas s Chorvatskem. 
Věřím, že zvítězíme, pak 

přejdeme i přes Turky a po-
stoupíme ze skupiny. Tento 
článek píši pár minut před 
půlnocí uzávěrky novin, tedy 
ještě 5. června, tak snad se má 
přání a tipy naplní. Schvál-
ně: se Španěly remizujeme 
2:2, Chorvaty porazíme 3:1 
a s Turky vyhrajeme 1:0.

Překvapivý výkon zase 
předvedla dvě fotbalová muž-
stva na Baťově. A díky tomu 
se Otrokovice zase jednou 
dostaly do zájmu médií. Ten-
tokrát ovšem pozitivně a opět 
díky fotbalu. Ve Sportovním 
areálu Baťov při osvětlení 
na umělé trávě padl světový 
rekord (podle serveru iDNES.
cz) v penaltovém rozstřelu. 
V krajském přeboru museli 
fotbalisté Baťova a Fryštáku 
absolvovat po 90minutovém  
nerozhodném výsledku 3:3 
sérii 52 penaltových výměn, 
než padla rozhodující branka. 
Domácí SK Baťov 1930 díky 
ní vyhrál na penalty. Zápas, 

o kterém se bude mluvit ještě 
mnoho let.  

Fotbal je prostě fenomén. 
Hraje se ve více než 200 ze-
mích světa. Je to nejrozší-
řenější a nejmasovější sport 
na planetě. Už nyní se po-
lovina Evropy, myslím tím 
zejména tu mužskou část na-
šeho světadílu, upíná směrem 
ke galskému kohoutovi, kde 
už týden probíhá evropský 
šampionát. Vy, kteří se tam 
chystáte či tam již jste, cestuj-
te bezpečně a užijte si neopa-
kovatelnou atmosféru v hle-
dišti. Vy, kdo dáváte přednost 
sledování domácí televize či 
plátna v oblíbené hospůdce, si 
celé EURO a zejména zápasy 
našeho výběru užijte neméně 
skvěle. Při zvuku naší státní 
hymny před zápasy si připo-
meňme i její závěr: … země 
Čééskáá = domov můj!    
 Ing. Milan PlesAR,
 člen Zastupitelstva města 
 Otrokovice

evropa, česko i otrokovice žijí fotbalem

Není to tak dávno, co budo-
vání průmyslových zón zaží-
valo na území ČR rozmach. 
Co se týče Zlínského kraje, 
zde je pouze jediná regio-
nálně významná průmyslová 
zóna, která je „pod dozorem“ 
Krajského úřadu Zlínského 
kraje. Jedná se o průmyslo-
vou zónu Holešov. Jinak jde 
buďto o privátní investici, 
shluk pozemků více sou-
kromých vlastníků, pozem-
ky soukromých a veřejných 
vlastníků anebo zóny v rukou 
měst a obcí. Ve všech přípa-
dech ale, co se povolování 
týče, tyto jsou v přenesené 
působnosti odborů samospráv  
dotčených měst a obcí.

Průměrná cena za pozemek 
na území průmyslové zóny 
se pohybuje zhruba na 1 200 
Kč za metr čtvereční. Vypadá 
to však, že tato cena se nevy-

rovná žádné z výhod, které 
průmyslové zóny nabízí. Roz-
máhá se skupování pozemků, 
které jsou v územních plánech 
vedeny jako plocha pro prů-
myslovou výrobu a sklady. 
Jde ve většině případů o or-
nou půdu, která je chráněna 
zemědělským půdním fon-
dem. Cena za takovýto po-
zemek se pohybuje zhruba 
kolem 300 Kč za metr čtve-
reční. Investor většinou skou-
pí pozemky v požadovaném 
rozsahu, někdy degraduje 
bonitu orné půdy, poté zažádá 
a za poplatek nechá na katas-
tru nemovitostí vyjmout tyto 
pozemky z půdního fondu. 
Ve výstavbě provozní haly 
anebo skladu pak nic nebrání. 
Vypadá to, že finančně se tato 
praktika vyplatí.

Ovšem výsledek je tristní, 
zejména pak pro města, jako 

jsou Otrokovice. Již existující 
průmyslové zóny nejsou napl-
něny. To málo, co je naplněno, 
se nedaří udržet. Nájemníci 
již existujících budov se stě-
hují „do vlastního“ na již zmi-
ňovaná území např. do Napa-
jedel. Průmysl v Napajedlích 
se těší obrovské podpoře. 
Pokud však smažeme hranice 
katastrů, zjistíme, že rapid-
ně ubývá kvalitní orné půdy, 
přibývá nevyužitých zastavě-
ných ploch a důsledky tohoto 
trendu mohou být v budouc-
nu katastrofální. Ve Zlíně je 
v posledních letech evidentní 
snaha znovuvyužití budov 
v bývalém areálu Svit.  Z ta-
kovéto recyklace by si všech-
na města a obce měly vzít pří-
klad, případně začít v tomto 
ohledu spolupracovat.
 Filip ŠIMek, 
 člen zastupitelstva města 

Průmyslová zóna = mrtvá zóna
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odvoz zdARMA – CenA dohodou
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díky mírné zimě zbylo více peněz na městskou zeleň
Sedmatřicet tun posypového písku a sto čtyřiapadesát tun soli spotře-
bovaly Technické služby Otrokovice na údržbu komunikací při úkli-
du cest a chodníků během uplynulé zimy. Díky teplotně podprůměrné 
zimě se ušetřilo přibližně sedm set tisíc korun. Ty budou využity ze-
jména na údržbu zeleně. „Mírná zima přispěla také k tomu, že jsme 
už od února prováděli běžné opravy silnic, chodníků a kanalizačních 
vpustí,“ podotkl jednatel technických služeb Vladimír Plšek.  (red)

z RedAkční PoŠtY

z RedAkční PoŠtY



Dne 10. červen-
ce by se doži-
la 88 let paní  
F i l o m é n a  
levčáková. 
Dne 18. března 

tomu byl rok, kdy nás opustila. 
S úctou a láskou stále vzpo-
míná dcera Marie a Milena  
s rodinou.

Loučení žádné, 
nezbyl Ti čas, 
jen velkou bo-
lest zanechal jsi 
v nás. Dne 29. 
června uplynou  
3 roky od úmrtí pana  
Bedřicha MARtInákA. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, 
věnujte mu prosím tichou 
vzpomínku. S úctou a láskou 
vzpomíná manželka a děti  
s rodinami. Nikdy nezapome-
neme.

Loučení žádné, 
nezbyl Ti čas, jen 
velkou bolest za-
nechal jsi v nás. 
Dne 3. července 
v z p o m e n e m e  

1. výročí, co nás navždy 
opustil pan Josef kostkA.  
Nikdy nezapomeneme. Sestra, 
maminka, synovec. Za tichou 
vzpomínku děkujeme.

Osud Ti ne-
dopřál déle  
s námi být, ale  
v našich srdcích 
budeš stále žít.  
Dne 9. července 
uplyne 20 let od úmrtí mého 
manžela, tatínka, dědečka  
a pradědečka, pana Františka 
ohARkA. S láskou vzpomí-
ná manželka a synové s rodi-
nami.

I když nejsi mezi námi, v srdcích žiješ stále s námi. 
Dne 21. května jsme si připomněli 4. výročí ode dne, 
kdy nás navždy opustil pan Milan ChYtIl. Dne  
10. června jsme si připomněli jeho nedožitých 70 let. 
S láskou vzpomínají dcery Dana, Soňa, Jana a Jarmila  
s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

Ti, které jsme s láskou uctívali, vlastně ani neumírají. 
neusilují už o nic, nic nekonají, nehovoří k nám, nic 
po nás nepožadují. A přece, kdykoli si na ně vzpome-
neme, cítíme, že nám hledí do duše, že s námi cítí, že 
nás chápou, že schvalují, nebo neschvalují naše počí-
nání. Dne 30. května uplynulo 30 let, kdy nás opus-
til tatínek a dědeček, pan Gustav stAněk. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. S láskou vzpomíná syn Miroslav a dcera Věra 
s rodinami.

Dne 1. června tomu byl 1 rok, kdy nás navždy opus-
tila starostlivá a obětavá maminka a babička, paní  
Irena ŠIMová. Prosíme ty, kdo ji znali a měli 
rádi, o tichou vzpomínku. Synové Radek a Milan  
s rodinami

Společný život věry a Miloslava 
MAJdovýCh po 60 letech ukončil 
2. červen 2015, kdy zemřela naše ma-
minka. Další smutný den byl 19. leden 
2016, kdy odešel náš tatínek, který by  
2. července tohoto roku oslavil 85. 

narozeniny. Stále vzpomínají dcery Milena a Marta s rodinami.  
Děkujeme všem, kteří vzpomenou.

Dne 5. června uplynulo 20 let od úmrtí mého  
manžela Josefa tRhlíkA. Stále vzpomíná manžel-
ka a dcery s rodinami.

ne, Ty jsi nám neodešel... Uvidíme Tě v prvním pa-
prsku jarního slunce, v uklidňujícím šumění řeky Ota-
vy, kterou jsi tak miloval, ve zlatém třpytu hvězd sa-
metových nocí. V trvalých vzpomínkách zůstáváš tak 
s námi stále. Dne 5. června jsme vzpomínali druhé 
výročí úmrtí pana Jaromíra PIŠkYtlA. Kdo jste 

ho znali, vzpomeňte, prosím, s námi. S láskou a smutkem vzpomí-
ná rodina Kaňovských, rodina Kelnarových a manželka Jaroslava.

Dne 6. června jsme si připomněli 12 smutných let 
od úmrtí manžela, tatínka a dědečka, pana luďka  
AndReJevA. Kdo jste ho znali, vzpomeňte, pro-
sím, s námi. Děkuje manželka Marie s rodinou.

Dne 7. června uplynulo 20 let, co nás navždy opustil 
pan Jan káŇA. Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu  
s námi tichou vzpomínku. Děkuje a s láskou vzpomí-
ná manželka Marie, děti Jan, Svatava a Jiří s rodinami.

Dobrý člověk nikdy neumírá v srdcích těch, kteří ho 
milovali... Dne 9. června by se dožila 87 let naše ma-
minka a babička, paní Bohuslava PIková. V čer-
venci vzpomeneme 12 let od jejícho odchodu. S láskou 
vzpomínají dcera Jaroslava a bratr Pavel s rodinami.

Dne 9. června by se dožil 75. narozenin pan  
oldřich BIčAn. Zároveň uplynulo 16 let od jeho 
úmrtí. Nikdy nezapomene manželka Ludmila, syn 
Vít a dcera Šárka s rodinou.

Dne 13. června jsme vzpomněli již 10. výročí úmr-
tí naší drahé  maminky, babičky a prababičky, paní  
lolinky řezníčkové. S láskou a vděč-
ností vzpomínají synové Gustav, Jan, Miroslav  
a Karel s rodinami.

Dne 14. června uplynuly 3 roky, kdy nás navždy 
opustila paní Marie čeleChovská. Nezapomí-
ná rodina. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
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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.

Prodám zachovalé křeslo  
– ušák. Cena dohodou. 
Tel.: 603 974 730. 

Prodám zánovní elektrický 
invalidní vozík stříbrné barvy. 
Dobíjecí baterie v záruce. Cena 
dohodou. Tel.: 733 578 111.

Redakce otrokovických novin oznamuje

 tRvAlé Posunutí uzávěRkY PRo PříJeM PřísPěvkŮ z 10. nA 5. dAného MěsíCe. 
Uzávěrka příštího čísla je tedy 5. července a dalších čísel 5. srpna, 5. září, 5. října, 5. listopadu, 5. prosince 

                       a následujících čísel také vždy k 5. dni měsíce.

InzeRCe

Od 16. června 2000 uplynulo už 16 let, kdy nás opus-
til pan Miloslav MACháček. Vzpomínají man-
želka Evža s dcerou Marií-Mášou a její synové Jan 
a Jakub s rodinami. Kdo jste jmenovaného poznali 
jako rybáře, myslivce, potápěče NEMO a fotografa, 
vzpomeňte s námi! Děkuji za tichou vzpomínku!

Dnes, 17. června, vzpomínáme 2. výročí úmrtí pana 
Jindřicha uRBAnA. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. Za tichou vzpomínku děkují manželka, dcera 
a syn s rodinou.

Dnes, 17. června, uplynulo 10 let, kdy nás opustil pan 
Alois MIkulA. Dne 21. června by oslavil 88. na-
rozeniny. S láskou vzpomíná manželka Irena, dcera 
Irena s manželem a vnuci s rodinami.

Dne 18. června uplyne 5 smutných let, kdy odešel 
od všech, které měl rád a kteří měli rádi jeho, pan  
zdeněk hRBáček. Stále vzpomínají manželka, 
syn a dcera s rodinou.

Dne 18. června vzpomínáme 7. výročí úmrtí mého 
manžela, pana vladimíra PřIkRYlA. Za tichou 
vzpomínku děkuje manželka Marie a dcera s rodinou.

Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám čas, jak 
rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas. Loučit ses 
nestihl, tolik jsi chtěl žít, nás milovat a mnoho toho 
ještě říct. Vydal ses cestou, jíž chodí každý sám, jen 
dveře vzpomínek jsi nechal dokořán. Dík za to, čím 
jsi nám v životě byl, za každý den, jenž jsi tu s námi 
žil. Dne 18. června vzpomeneme 1. výročí úmrtí mého manžela 
tomáše železníkA. Stále vzpomínají manželka a děti s vnou-
čaty.

Dne 20. června uplynou tři roky, co nás navždy opus-
til pan František říhA. Vzpomeňte s námi, kdo jste 
ho znali. S láskou vzpomínají manželka Zdeňka, syn 
Daniel a dcera Denisa s rodinami.

Dne 24. června uplyne 9 let, co náš navždy opusti-
la naše milovaná maminka, tchyně a babička, paní  
ludmila hostAŠová. S láskou v srdci na ni 
vzpomínají dcera Miroslava s manželem Romanem 
a vnučkou Janou. Máme Tě rádi.

Dne 24. června vzpomeneme smutné dva-
nácté výročí úmrtí našeho tatínka a manžela,  
Ing. Petra vYMAzAlA. S láskou vzpomínají dcera 
Michaela, manželka Kateřina a ostatní příbuzenstvo.

S úctou a kamarádskou láskou vzpomínáme na skvělé-
ho spoluhráče, vynikajícího kamaráda a jednoho z nás,  
Ing. Petra vYMAzAlA. Petře, nikdy nezapomeneme!   
Členové SK Baťov 1930

Dne 24. června by se dožil 80 let pan Jan vAŠek. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka Věra, 
dcery Jana a Martina s rodinami

Dne 25. června uplyne 10 let od chvíle, kdy nás na-
vždy opustil pan Pavel PoPelkA. S láskou vzpo-
míná sestra s rodinou.

Dne 27. června uplyne 1. smutný rok od chvíle, kdy 
nás navždy opustil manžel, tatínek, bratr a kamarád, 
pan Pavel klIMt. Za tichou vzpomínku děkuje 
manželka, děti a sestra Marie s rodinou.

sPolečenská kRonIkA

úklidová firma ČISTO  
a ÚTULNO. Nabízíme Vám 
kvalitní úklid v domácnostech 
či kancelářích. Volejte: 601 502 
403. Najdete nás v přízemí poli-
kliniky v Otrokovicích (trafika).

Prodám dětské kolo (7–10 
let). Cena dohodou. 
Tel.: 732 717 159.

děkujeme za pochopení. Redakce otrokovických novin
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Letos, stejně jako před dvěma 
lety, se naše základní škola za-
pojila do projektu EDISON. 
V pondělí 16. května jsme při-
vítali skupinu osmi zahraničních 
studentů z pěti zemí světa, kteří 
se na týden stali našimi novými 
kamarády a učiteli. Tentokrát se 
nám opravdu poštěstilo, jelikož 
všichni studenti pocházeli z vel-
mi exotických zemí. Elena a Mi-
nnie z Hongkongu, Qin a Zoe 
z Číny, Yatin a Kundan z Indie, 
Jack z Tchai-wanu a vždy usmě-
vavý Ferdi z Indonésie. 

Všichni tito mladí lidé oplý-
vali ochotou, vstřícností, úsměvy 
a hlavně slušným a kamarád-
ským přístupem jak k učitelům, 
tak i k dětem.

Náš školní klub, který jim 
sloužil k přípravě, ale i k odpo-
činku mezi přednáškami, byl  
každou přestávku obklopen naši-
mi žáky ze všech ročníků chtějí-

cími podpisy, „selfie“ nebo mož-
nost si  popovídat.

Úkolem studentů byly prezen-
tace o jejich zemích, kulturách 
a tradicích. Tyto prezentace měli 
perfektně zpracovány – byly 
vhodné jak pro nejmenší, tak 
i pro druhostupňové žáky.

Naše děti ale nezahálely a také 
si připravily krásné prezentace 
o Otrokovicích, Zlíně a České 
republice, které studentům samy 
odprezentovaly v anglickém ja-
zyce. Žáci a žákyně 6. A, kteří 
navštěvují kroužek AJ, si zase 
přichystali různé křížovky, do-
plňovačky a osmisměrky, které 
studenti společně s žáky 9. roč-
níků luštili.

V pátek 20. května jsme spo-
lečně s paní učitelkou Evou Lu-
žovou a vybranými žáky 9. a 8. 
ročníků a jednou žákyní 7. třídy 
uspořádali pro stážisty celodenní 
výlet do krásné Olomouce. Poča-

sí nám přálo, takže jsme si užili 
výhled na Olomouc ze Svatého 
Kopečku a potom také z kostela 
sv. Mořice v centru města. Na-
vštívili jsme historické památky 
(např. kostel sv. Václava, sloup 
Nejsvětější Trojice, radnici,…), 
ale i 3D výstavu v nákupním 
centru. Výlet se všem moc lí-
bil, jen nám bylo smutno, když 
jsme se pak museli rozloučit. Ale 
zbyly nám krásné vzpomínky, 
zkušenosti a fotografie ze skvěle 
prožitého týdne s našimi novými 
přáteli.

Tímto bych chtěla poděko-
vat všem kolegyním a kolegům, 
kteří se do projektu zapojili, 
našim dětem a především také 
paní ředitelce Martě Zakopalo-
vé a paním zástupkyním Olze 
Kadlčíkové a Ivaně Bezděkové 
za podporu a spolupráci.
 kristýna PIŇosová,
 ZŠ T. G. Masaryka

Projekt edIson v zŠ tGM jsme si užili

Na Mánesce žáci 2. stupně fandí přírodním a tech-
nickým vědám a ve svém volném čase se věnují růz-
ným vědeckým projektům i pořádání science show 
k propagaci přírodovědného a technického vzdělává-
ní. Protože žáků i společných aktivit je opravdu hod-
ně, dohodli jsme se a v květnu jsme založili skupinu 
Zapálení pro vědu. V rámci ní máme rozjetý jeden 
celosvětový, jeden republikový a několik školních 
projektů. Někteří žáci jsou tak aktivní, že se podílejí 
na několika projektech současně.  K mezinárodním 
projektům patří GLOBE, na kterém spolupracujeme 
společně s více než milionem žáků z celého světa. 
Zabýváme se v něm poznáváním a ochranou život-
ního prostředí – zatím meteorologií. 

Republikový projekt se jmenuje Experimenty 
k novým zkušenostem (dotační program MŠMT: 
Podpora nadaných žáků základních a středních škol 
v roce 2016, č. j. MSMT – 29 229/2015-1). V něm 
deset nadaných žáků Mánesky reprezentuje společ-
ně s dalšími 20 žáky právě Zlínský kraj. V tomto 
projektu pracují nadaní s vybavením, ke kterému by 
se normálně dostali až na vysoké škole technického 
směru – např. s elektronovým mikroskopem. 

Z těch školních projektů to je hlavně měření spo-
třeby elektrického proudu digitální techniky ve škole 
a určování, kolik stojí používání této techniky – in-
teraktivní tabule, počítače,… Dále pořádáme science 
show k propagování přírodních věd. Zatím máme 
za sebou první pro žáky 5. ročníku. V přípravě je 
společná show všech 30 žáků v projektu „nadaných“ 
minimálně pro žáky zúčastněných škol, možná i pro 
další školy či širší veřejnost.

V rámci projektů pracujeme nejen s moderními 
digitálními technologiemi k propagaci naší činnosti 
a přírodních věd vůbec – vícepohledové video, 360° 
(3D) fotky s použitím gyroskopu tabletů, vlastní 
YouTube kanál, sociální síť Facebook, zpomalené 
filmy rychle probíhajících dějů včetně zpomalených 
zpětných záběrů a mnohé další.

Aktivní žáci zapálení pro vědu jezdí na veletrhy 
vědy (v Praze pořádané Akademií věd ČR a v Olo-

mouci pořádané Univerzitou Palackého) ke sbírání 
inspirace a nevšedních zážitků.

Těsně po uzávěrce ON jsme natáčeli propagační 
video (upoutávku na naše Youtubko), kde hořelo 
vše, co jsme dokázali bezpečně zapálit, včetně nás 
samotných. Natáčeli jsme v otrokovickém Experi-
mentáriu, díky velké podpoře a skvělé spolupráci 
s místní Střední průmyslovou školou Otrokovice. 
Více na https://www.facebook.com/zapaleniprove-
du/ a https://goo.gl/cprCxn. 

Pracovat budeme i o prázdninách. Na 1. září chys-
táme celoroční veřejnou geocachingovou aktivitu. 
A naše plány pro další školní rok? Na listopad při-
pravujeme celoškolní projektový den s vesmírnou 
tematikou.  Žáci budou stavět a odpalovat různé 
druhy raket, zúčastní se programů mobilních plane-
tárií, prohlédnou si vesmír pomocí rozšířené reality 
(augumented reality – AR). V plánu je i vzdělávací 
program k satelitní navigaci, který vyvinuli ve Vzdě-
lávací kanceláři evropského vesmírného programu 
(European Space Education Resource Office – ESE-
RO. Mnohé další aktivity tohoto projektu budou 
propojeny se slohem, historií, mytologií, pracovní, 
environmentální a tělesnou výchovou.

Budeme pokračovat v pořádání science show 
k propagaci přírodních věd a v programu GLOBE. 
Rozšíříme badatelsky orientovanou výuku BOV, 
připravujeme celoroční geocaching soutěž – snad 
i pro veřejnost, dílny (workshopy) pro žáky a jejich 
rodiče. Samozřejmě budeme se inspirovat na růz-
ných veletrzích vědy. S výstupy našich projektů se 
zúčastníme minimálně jedné dětské vědecké kon-
ference a dalších vhodných soutěží. Doufáme, že 
vytvoříme projekt, se kterým pojedeme na čtyřdenní 
GLOBE Games.

Značně rozšíříme tvorbu a programování robotů 
a účast na soutěžích v klání robotýmů. Plány máme 
velké a zapálených žáků ještě víc. Naši činnost pro-
pagujeme na facebookové stránce a YouTube kanále 
– oboje s názvem Zapálení pro vědu.  
 Pavel BRožA, vyučující fyziky, ZŠ Mánesova

zapálení pro vědu na Mánesce

Letos se Základní škola Trávní-
ky poprvé zúčastnila kuchařské 
soutěže Coolinaření s Albertem 
v rámci preventivního programu 
Zdravá 5 a náš tým se dostal až 
do celostátního finále v Praze. 
Jak se to celé stalo? 

Do soutěže se přihlásily z naší 
školy dva týmy – dívčí a chla-
pecký. Družstva měla za úkol 
přichystat zdravou syrovou 
svačinku pro 4 osoby, rozpo-
čet nesměl přesáhnout 100 Kč. 
Holky si připravily lahodný 
salát z pórku a jablka a pánové 
ukuchtili osvěžující salát z čer-
vené řepy a zakysané smetany. 
Recepty s fotkami a rozpočtem 
jsme poslali do soutěže a čekali 
jsme na výsledky. Byly to nervy, 
neboť se do soutěže zapojilo 530 
týmů z celé republiky. Soutěžilo 
se ve třech kategoriích – mateř-
ské školy, základní školy – I. stu-
peň a základní školy – II. stupeň. 

Asi za dva týdny jsme zjistili, 
že tým Kokosáků ve složení Fil-
da Stupka, Honza Staněk a Hon-
za Starostka (všichni ze VI. B) 
byl vybrán odbornou porotou 
k postupu do semifinále. Dívčí 
družstvo nepostoupilo, přestože 
jejich svačinka byla výborná. 
Z úspěchu hochů jsme měli ob-
rovskou radost. Pro jejich Ře-
páckej salát pak mohla veřejnost 
hlasovat na stránkách Zdravé 
pětky. Konkurenci tvořilo pět 
týmů ze Zlínského kraje. Byl to 
velice napínavý boj a po ukonče-
ní hlasování byli všichni napjatí, 
jak to vlastně všechno dopadne. 
Pár dnů nato nám došla skvě-
lá zpráva. Kokosáci postupují 
do celostátního finále v Praze! 

Hurá, celá škola se radovala!  
Dne 28. května jsme se tedy 
vydali do Prahy. Kokosáci byli 
skvěle naladění, a co může být 
lepšího, než jet soutěžit s dobrou 
náladou! Dorazili jsme na místo 
do kuchařské školy Chefparade 
v Holešovicích. I tady byla ale 
konkurence veliká. Naši mladí 
kuchaři byli jediný ryze chlapec-
ký tým a ve své kategorii ZŠ II. 
stupeň byli i nejmladší. I tak se 
ale Kokosáci nezalekli a z tzv. 
mystery boxu (okurka, paprika, 
zelí, ředkvičky, mrkev, cherry 
rajčátka a ředkev) vyrobili krás-
né dílo, které pak prezentovali 
odborné porotě spolu s povídá-
ním o svém výtvoru. Poté dostali 
otázku z kvízu o zdravé výživě, 
na kterou bez obtíží správně od-
pověděli. Nakonec přidali i po-
křik, kterým všem ukázali, že se 
ničeho nebojí.

Jsme kuchaři Kokosáci,
s přípravou si dáme práci.
Bude to mňam a navíc krásné,
vyhrajeme, to je jasné!!!
Jeden kuchař z odborné poroty 

nám dokonce projevil sympatie, 
protože jeho babička a děda po-
cházeli z Otrokovic, ale ani to 
Kokosákům nepomohlo. Kluci 
neobsadili vyhlašovaná první 
tři místa, ale svým výtvorem se 
vyrovnali všem ostatním kuchař-
kám, o dva roky starším osmač-
kám, a právem jim patří pochva-
la a velké uznání. Vždyť jste, milí 
Kokosáci, nejlepší kuchařský 
tým II. stupně ve Zlínském kraji! 
Děkujeme za vzornou reprezen-
taci ZŠ Trávníky Otrokovice! 
 Mgr. zuzana PokoRná, 
 učitelka, ZŠ Trávníky 

Mladí kuchaři ze zŠ trávníky v celostátním finále

Archiv Městské televize Otrokovice:
www.televizeotrokovice.cz

Sobota 2. července 2016 od 10.00 hodin 

Chovatelský den 
Zemského hřebčince 

Tlumačov s. p. o.
Návštěvníci se mohou těšit na ukázky prá-
ce s koňmi a další zajímavosti. Živá hudba, 
bohaté občerstvení, akce pro děti – poníci, 
skákací hrad, malování na obličej a další. 
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Dne 8. května se modrobílé 
fotbalové naděje FC Viktoria 
Otrokovice zúčastnily tradič-
ního mezinárodního turnaje 
v Brně-Tuřanech, kde změřilo  
síly a porovnalo své fotbalové 
umění celkem 26 klubů nejen 
z České republiky, ale i ze Slo-
venska a Rakouska.

FC Viktoria Otrokovice 
na tomto turnaji zastupovali 
hráči mladší přípravky, a to 
v kategorii U8. Soupeři jim 
byli hráči FK Hodonín, RAFK 
Rajhrad, SK Líšeň, FK No-
vosedly, rakouský účastník 
Sport Verein Donau z Vídně 
a Fotbalová škola bývalého 
reprezentanta Róberta Hanke-
ho ze slovenských Moravičan 
nad Váhom, která připravuje 
talentovanou mládež pro AS 
Trenčín.

Na úvod turnaje nám los ur-
čil za soupeře celek vídeňské-
ho SV Donau, čímž byl tento 
zápas první konfrontací našich 
hráčů s rakouským mládež-
nickým fotbalem a zároveň 
prvním střetnutím s hráči, 
kterým naši kluci „nerozumí“. 
Modrobílá omladina sehrála 
tvrdé fotbalové utkání, kdy 

nebyla nouze o pěkné fotba-
lové momenty na obou stra-
nách. Zápas skončil zaslouže-
nou výhrou našich hráčů 4:2. 
V dalším kole jsme se střetli 
s mužstvem FK Hodonín, kte-
ré nakonec bylo i absolutním 
vítězem turnaje. Ve velmi vy-
rovnaném utkání, kdy se oba 
týmy přetahovaly o vedení  byl 
nakonec tím šťastnějším celek 
FK Hodonín. Zvítězil nad FC 
Viktoria 6:5. Po mezizápaso-
vé pauze naši hráči nastoupili 
do dalšího měření sil tentokrá-
te s FK Novosedly. Po výko-
nové stránce velmi vyrovnaný 
souboj mužstev, kdy se dlou-
ho držel nerozhodný stav 1:1. 
V druhém poločase naši hrá-
či získávali uzemní převahu 
a kombinační hrou se usadili 
na polovině soupeře, který se 
pouštěl již jen do brejků, kte-
ré bohužel v závěru proměnil 
a my podvakrát inkasovali. 
Bohužel výsledek 3:1 v náš 
neprospěch neodpovídal ob-
razu hry a obzvláště za výkon 
v druhém poločase jsme si za-
sloužili vyhrát.

Čekala nás další mezizá-
pasová pauza a na trenérech 

bylo, aby malé hráče opět 
namotivovali. Což se jim po-
vedlo, neboť dalšího soupeře 
– mužstvo SK Líšeň jsme jas-
ně přehráli 6:1, díky čemuž se 
do týmu vrátila pohoda a opti-
mismus. V předposledním zá-
pase turnaje sehrála Viktorka 
opět mezinárodní utkání, a to 
proti výběru Fotbalové školy 
Róberta Hankeho z Moravi-
čan nad Váhom. Znovu mohli 
diváci vidět zápas plný při-
hrávek, střel i gólů a zároveň 
urputné obrany obou mužstev. 

Skončil spravedlivě remízou 
4:4. V posledním střetnutí 
turnaje svedli naši mladí vik-
toriáni přímý souboj o umís-
tění „na bedně“ s mládežníky 
z RAFK Rajhrad. I přestože 
si teplé počasí a počet odehra-
ných fyzicky náročných zápa-
sů začaly vybírat daň ve formě 
únavy, bylo se na co dívat až 
do závěrečného hvizdu. Utká-
ní hrané na výborné úrovni 
nemělo jasného favorita a obě 
mužstva se přetahovala o ko-
nečné vítězství do posledních 

minut. Nakonec po zásluze 
těmi šťastnějšími byli naši 
mladí hráči a připsali si další 
výhru v poměru 3:2 a tím si 
vybojovali zasloužené 3. mís-
to! Toto umístění je o to cen-
nější, že třetina našeho muž-
stva byla tvořena hráči ročníku 
2009, tedy o rok mladšími, než 
jsou ti, kteří hráli proti nim.

Konečné pořadí mužstev 
U8: 1. FK Hodonín, 2. FK 
Novosedly, 3. FC Viktoria Ot-
rokovice, 4. RAFK Rajhrad,  
5. SV Donau, 6. FŠRH Mora-
vičany nad Váhom, 7. SK Lí-
šeň.

Můžeme říci, že díky pocti-
vé práci mládežnických trené-
rů vyrůstá třetiligové Viktorii 
nová generace nadějných hrá-
čů.

FC Viktoria Otrokovice 
na turnaji reprezentovali:
Mattias Jaroslav Bořuta, Voj-
těch Čambala, Matyáš Dohnal, 
Tobiáš Frydrych (c), Tomáš 
Gloser (G), Václav Jordánek, 
Lukáš Nedbal, Karel Neradil, 
Daniel Svačina.
Trenéři: Tomáš Frydrych, 
Václav Jordánek.
  Jaroslav BořutA
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Ze všech koutů České republiky se sjely stov-
ky mladých sportovců s mentálním postižením 
na Regionální hry speciálních olympiád, které 
se konaly v Brně ve sportovním areálu VUT 
Pod Palackého vrchem. Studenti managementu 
a sportu připravili krásný den plný sportu a kul-
turního vyžití. Podobně jako na olympiádě, ani 
zde nechyběl slavnostní zahajovací ceremoniál, 
maskoti her – králíčci Hop a Trop a také dopro-
vodný program (např. setkání se sportovními 
hvězdami  Šárkou Kašpárkovou, Jessicou Jis-
lovou, Adamem Václavíkem, Petrem Bartůň-
kem).

Kolotoč soutěží v jednotlivých disciplínách 

byl opravdu vyčerpávající. Každý sportovec 
prošel kvalifikačními a finálovými boji. V atle-
tických disciplínách naši školu, pod klubovým 
názvem Svišti, reprezentovali: Josef Pospíšil, 
Robin Mlčoch, Dominik Raška, Vanesa Sou-
kupová a Adam Videcký. Po příchodu na sta-
dion, registraci a krátkém seznámení s novým 
prostředím se zapojili s odvahou a nasazením 
do bojů o medaile. Závodníci soutěží v katego-
riích bez rozdílu věku a tíže handicapu. Únava 
z náročného dne byla vyvážena ziskem několi-
ka medailí a obrovskou radostí.

Cenný kov, a to bez ohledu na to, zda zlatý, 
stříbrný nebo bronzový, je známkou toho, že se 
na ZŠP a ZŠS Otrokovice daří nejen sportu, ale 
i celkové pohybové aktivitě žáků. Naši sportov-
ci mají nejen potěšení z pohybu, podávají velmi 
kvalitní výkony, ale sportují v duchu fair play, 
což je i cílem speciálních olympiád. Všem žá-
kům děkujeme za příkladnou reprezentaci ško-
ly a těšíme se další sportovní klání, která jsou 
vždy nezapomenutelným zážitkem.
výsledky:
Adam Videcký:  
1. místo běh na 100 metrů                      
Vanesa Soukupová:    
1. místo běh na 50 metrů  
3. místo hod kriketovým míčkem
Dominik Raška:
3. místo běh na 100 metrů   
Robin Mlčoch: 
1. místo běh na 50 metrů.
 Mgr. kateřina kotová
 Základní škola praktická 
 a základní škola speciální 
 Otrokovice

Regionální hry speciálních olympiád byly ve znamení krásných výkonů

Několika starty na Čokoládo-
vých tretrách nejprve ve Zlíně, 
pak v Uh. Hradišti a nakonec  
v Olomouci se může pochlubit 
páťák z Mánesky Adam Štourač, 
kterému se podařilo kvalifiko-
vat až do ostravského finále v 
rámci předprogramu meziná-
rodního mítinku Zlatá tretra. 
Čokoládové běhání je otevřená 
běžecká soutěž pro děti od 0 do 
11 let z řad široké veřejnosti. 
Má kořeny v Ostravě, ale již pět 
let se koná v dalších osmnácti 
městech České republiky. 

Patronem Čokoládové tret-
ry je trojnásobný olympijský 
vítěz, trojnásobný mistr světa 
a světový rekordman, legenda 
světové atletiky Jan Železný. 
Další velká jména české a svě-

tové atletiky osobně navštěvují 
děti v jednotlivých kolech. Pro 
letošní malé závodníky byla ob-
rovskou motivací touha setkat 
se s Usainem Boltem.

Náš atlet Adam Štourač se 
nejprve zkoušel kvalifikovat 
ve Zlíně, kde bohužel neuspěl. 
A tak se rodiče s ním vypravili 
na další Tretru do Uherského 
Hradiště. Tady při opakovaném 
startu získal cenné zkušenosti, 
které později zúročil. Touha 
dostat se do ostravského finále 
na Zlatou tretru, každoroční at-
letický mítink, který se již od 
roku 1961 koná na Městském 
stadionu v Ostravě-Vítkovicích, 
a vidět tak na vlastní oči hvězdy 
atletického nebe v čele s něko-
likanásobným olympijským ví-
tězem a nejrychlejším mužem 
planety Usainem Boltem, ho 
hnala stále vpřed. Až na kvalifi-
kaci v Olomouci se mu podařilo 
postoupit jako jedinému z Otro-
kovic v žákovské kategorii.  Ve 
finále v Ostravě ve svém roz-
běhu na 300 m doběhl třetí ve 
výborném čase 49,41s. 

Adamovi „závidíme“ jeho 
ostravské zážitky i sportovní 
formu a přejeme hodně úspěchů 
ve všech disciplínách, které má 
rád. 

 vlastimil BukovJAn, 
 ZŠ Mánesova

Mladé naděje viktorky vybojovaly na mezinárodní soutěži bronz

zkoušel čokoládovou tretru, kvalifikoval se na zlatou

Atletický oddíl TJ Jiskra Otrokovice 
zve soutěžící a diváky na tradiční 

vIP desetIBoJ A sedMIBoJ, 
který se koná 16. července od 8 hodin po celý den 

na Novém stadionu. 
Součástí je i dětský víceboj, 

100/70minutový víceboj, běh s kočárky. 
Najdi si soupeře a poraz ho!

V sobotu dne 25. června se ve 
sportovním areálu FC Viktoria 
Otrokovice uskuteční 2. ročník 
mezinárodního fotbalového tur-
naje žáků U11, pořádaný společ-
ností Continental Barum s. r. o.  
a fotbalovým klubem FC Vikto-
ria Otrokovice. Slavnostní zahá-
jení proběhne v 8.30 hodin. Účast 
potvrdili fotbalisté z Otrokovic, 

Kroměříže, Slovácka, Zlína, 
Olomouce a slovenských měst 
Trenčín, Dubnica nad Váhom  
a Púchov.

Prvního ročníku meziná-
rodního turnaje v roce 2015 
se zúčastnilo celkem 10 týmů.  
Z vítězství se nakonec radovali 
domácí fotbalisté, kteří ve vy-
rovnaném finále porazili Zlín 

1:0. Záštitu nad fotbalovým 
turnajem přijali starosta měs-
ta Otrokovice Jaroslav Budek, 
hejtman Zlínského kraje Sta-
nislav Mišák a jednatel Con-
tinental Barum pro marketing  
a obchod Martin Buday. Přijďte 
povzbudit mladé fotbalisty i vy.
 zdeněk novák, Marketing 
 Communication Manager

kvítkovice čeká fotbalový turnaj žáků Continental Cup u11



Za pěkného počasí se v sobotu 
21. května na městském in-line 
ovále v Otrokovicích uskuteč-
nilo 1. kolo Otrokovického in-
-line poháru 2016. Tyto závo-
dy byly zároveň Mistrovstvím 
České republiky v in-line rych-
lobruslení na silničním okruhu, 
které se uskutečnilo v Otroko-
vicích již potřetí. V roce 2010 
se na startovní čáru postavila 
olympijská vítězka Martina 
Sáblíková, která v současné 
době dává před kolečkovými 
bruslemi přednost cyklisti-
ce. I tak se sjela do Otrokovic 
celá česká špička. Účast byla 

na české poměry slibná. „Dět-
ské kategorie byly zastoupe-
ny nejpočetněji. Na start se 
postavilo 161 bruslařů do 18 
let. Zbytek tvořily juniorské, 
seniorské a masters kategorie. 
Celkem se zúčastnilo 215 star-
tujících. Závodilo se formou 
víceboje na třech tratích v kaž-
dé kategorii,“ přiblížil předseda 
pořadatelského Speedskating 
klubu Otrokovice Marcel Ne-
mček.  

Během soutěžního dne bylo 
odstartováno více než 200 sa-
mostatných jízd, závodilo se 
do pozdních večerních hodin. 

Ve 22 hodin, již za umělého 
osvětlení, se uskutečnilo deko-
rování nejlepších závodníků. 
„Dva cenné kovy z mistrovské 
kategorie zůstávají díky žačce 
„A“ Zuzaně Kuršové a kadetce 
Anetě Horkové v Otrokovi-
cích. Obě vybojovaly v silné 
konkurenci bronzovou medai-
li,“ je hrdý Nemček, který je 
zároveň trenérem obou dívek.

Další kola Otrokovického 
in-line poháru se uskuteční  
25. června a 20. srpna. Více in-
formací na www.ssco.cz.

 Romana stehlíková,
 mluvčí Otrokovic

V sobotu 14. května v hale 
na Štěrkovišti odehrály hráčky 
družstva starších žaček své po-
slední letošní kolo celorepub-
likové soutěže žákovské ligy 
starších žákyň. Děvčata pod 
vedením pana trenéra Blahuše 
v této soutěži bojují úspěšně již 
druhým rokem a po loňské se-
zoně se umístila, jako nováčci, 
na zajímavém devátém místě. 

Žákovská liga dívek v há-
zené je u nás nejvyšší soutěží 
v dané kategorii. Zde se utkává 
vždy dvacet pět nejlepších týmů 
z celé republiky. Soutěž se hra-
je systémem každý s každým, 
na šest kol, vždy po čtyřech 
utkáních za den. Účast v žákov-
ské lize si družstvo může zajistit 
buď svým prvním místem v re-
gionální soutěži po podzimní 
části v sezoně, nebo umístěním 
se v kvalifikačním turnaji žá-
kovské ligy.

Náš mladý tým patřil v letoš-
ní sezóně (dle hodnocení sva-
zových trenérů) mezi šest top 
družstev u nás. Toto hodnocení 
družstvo potvrzovalo svými vý-
kony během soutěže, i přes zra-
nění hráček, která se nám letos 
nevyhnula, kdy holky i tak ztra-
tily body pouze ve třech utká-
ních a vzhledem k vyrovnanosti 
čela tabulky jsme mohli před 
sobotním kolem věřit v umístě-
ní dokonce na celkovém třetím 
místě v republice! Úkol tedy byl 

jasný. Plný bodový zisk v domá-
cím kole a pak věřit v pozitivní 
vývoj souběžně hraného kola 
v Plzni. K tomuto úkolu děvčata 
přistoupila od rána zodpovědně, 
a i když první utkání s Chebem 
mělo spíš pomalý rozběh, tak 
holky před početným a hlasitým 
domácím publikem nezklamaly 
a plný bodový zisk si tak čtyřmi 
výhrami zajistily. O to bylo větší 
bohužel jejich rozčarování, když 
zjistily, že v posledním utkání 
v Plzni již mistrovský tým Zlín 
„A“ – poprvé v sezoně – prohrál 
s DHC Slavia Praha, čímž nás 
Slavia v konečném pořadí pře-
skočila, a usadila tak na koneč-
nou čtvrtou příčku v republice.

Pro nás a děvčata se ovšem 
i tak jedná o obrovský, histo-
rický úspěch našeho oddílu 
na házenkářské mapě v silné 
konkurenci tradičních klubů 
v této kategorii a o výbornou 
reprezentaci města Otrokovice 
v rámci celé České republiky. 
Rád bych zde ještě vřele po-
děkoval fanouškům a rodičům 
holek, městu Otrokovice za-
stoupenému panem starostou, 
který přišel naše děvčata v jejich 
závěrečných bojích taky podpo-
řit, a všem sponzorům, protože 
bez těchto všech zúčastněných 
bychom nebyli schopni toto his-
toricky úspěšné 4. místo v ČR 
uhrát a tento krásný sport u nás 
dále rozvíjet. 

Závěrem bych rád popřál děv-
čatům, která od příští sezony již 
budou hájit otrokovické barvy 
v nově vzniklém týmu mladších 
dorostenek pod vedením trenéra 
Habrovanského, hodně úspěchů 
a ať je stále házená baví a aby 
jim fanoušci i nadále zachovali 
svoji přízeň. 

Hráčky: Eliška Blahušová, 
Johana Horová, Adriana Šiš-
mišová, Kateřina Němečková, 
Michaela Holubová, Tereza 
Hřibová, Kateřina Šedivá, Beata 
Vyoralová, Klára Žůrková, Mi-
lada Stuchlíková, Julie Fuksová, 
Eva Matelová, Terezie Holubo-
vá, Zuzana Hejzlarová, Eliška 
Strojilová.           
    Martin hřIB, 
 místopředseda oddílu 
 házené TJ Jiskra Otrokovice 
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V těchto dnech startuje projekt 
Zdravý pohyb do škol, který se 
osvědčil na základních školách 
i v otrokovické školce. Více 
než rok budou předškolní děti 
z mateřinek jedenkrát za 14 dnů 
sportovat ve školních tělocvič-
nách nebo v Městské sportovní 
hale pod dozorem profesionál-
ních trenérů. 

Na základních školách v Ot-
rokovicích běží tento projekt 
od školního roku 2012/13 a je 
kladně hodnocený nejen ze 
stran žáků, ale také pedagogů, 
rodičů i trenérů. Po dohodě s ře-
ditelkou Mateřské školy Otro-
kovice Magdou Zycháčkovou, 
starostou města a na základě 
projednání v trenérské radě, byl 
předložen Radě města Otroko-
vice záměr k přistoupení Mateř-
ské školy Otrokovice do projek-
tu Zdravý pohyb do škol a tento 
záměr byl schválen.

Primárním cílem je základní 
pohybová příprava dětí před-
školního věku s důrazem na roz-
voj obratnosti, pohyblivosti, 
příznivý rozvoj kardiovasku-
lárního a dýchacího systému. 
„Rozšíření sportování u dětí 

v předškolním věku je z našeho 
pohledu inovativní také z důvo-
du, že vytváří propojení mezi 
mateřskou školou a základními 
školami, kde projekt probíhá. 
Tím podtrhneme fungující part-
nerství a postupně zapojíme děti 
z mateřské školy do připravova-
ných turnajů.  Nedílnou součástí 
péče o děti předškolního věku je 
i výchova k práci v kolektivu, 
udržení pozornosti při poslou-
chání instrukcí, koncentrace 
na činnosti, soutěživost, respek-
tování ostatních členů skupiny, 
učení se prohrávat, ale i vítězit,“ 
podtrhla důvody zavedení spor-
tovního projektu do školky ve-
doucí odboru školství a kultury 
Barbora Šopíková. Tato aktivita 
bude zapracována do Školního 
vzdělávacího programu Mateř-
ské školy Otrokovice. „Po roce 
bude projekt vyhodnocen, a po-
kud se osvědčí, uděláme všech-
no pro to, aby pokračoval,“ uve-
dl starosta Otrokovic Jaroslav 
Budek.

Nejbližší akce Zdravého 
pohybu do škol, Prázdninové 
řádění, se chystá na 22. června 
mezi 16.–19. hodinou ve Spor-
tovním areálu Baťov. Mateřská 
škola se jej zatím nezúčastní, 
ale i tak bude Prázdninové řádě-
ní podívanou pro příbuzné dětí 
i ostatní návštěvníky. (red)

tituly mistrů české republiky v in-line rychlobruslení jsou rozdány

Mateřská škola se zapojila do zdravého pohybu do škol

Mladé házenkářky tJ Jiskra otrokovice se umístily na 4. pozici v čR

 

Medailistky. Zuzana Kuršová (snímek vlevo) a Aneta Horková z do-
mácího SSCO získaly po bronzové medaili.  snímky: Petr kovář

sk Baťov 1930 proslavilo dvaapadesát penalt
To, že se o fotbalistech SK 
Baťov 1930, hrajících kraj-
ský přebor, dozvědí fanouš-
ci fotbalu z celého světa, by 
ještě nedávno považoval ka-
ždý za pozdní aprílový žert. 
Po zápase krajského přeboru 
s Fryštákem se jim to ale po-
dařilo, když v domácím utká-
ní rozhodli o svém vítězství 
v penaltovém rozstřelu až 52. 
pokutovým kopem. 

Výjimečnost okamžiku si 
uvědomil Otrokovičan Petr 
Fojtík, sportovní redaktor MF 
DNES. „Říkal jsem si, že tolik 
penalt se snad ještě nemohlo 
kopat, a taky ne,“ komentoval 
Fojtík, jeden ze dvou stovek 
očitých svědků utkání.

Zápas 24. kola krajského 
přeboru skončil po remíze 3:3 
v penaltovém rozstřelu 22:21 
ve prospěch domácího Baťo-
va. Předchozí rekord, osma-

čtyřicet penalt, je z roku 2005 
z Namibie. 

Zprávu serveru iDNES.cz 
poté převzaly o víkendu por-
tály téměř ze všech světadílů. 
Sestřih nekonečného rozstřelu 
s hláškami diváků a kamera-
manů se stal hitem internetu. 
V kuvajtských novinách Arab 
Times se zápas páté nejvyšší 
české soutěže dostal dokonce 
před zprávu o možném super-
přestupu fotbalového útočníka 
Jamieho Vardyho z Leicesteru 
do Arsenalu. Sestřih penaltové-
ho maratonu zveřejnil na svém 
kanálu i věhlasný sportovní 
server Sports Illustrated. 

„Naposledy byly Otrokovice 
tak světoznámé, když tu spa-
dl s letadlem Baťa,“ odkazuje 
Fojtík na událost z 12. července 
1932, kdy se v továrním areálu 
zřítil stroj se světovým obuvní-
kem Tomášem Baťou.  (ano)

Prvoligové házenkářky Ot-
rokovic obsadily v sezoně 
2015/2016 desáté místo z dva-
náctimístné tabulky. Zůstáva-
jí tak v první lize – pro příští 
sezonu už pojedenácté. „Mys-
lím, že je to pro otrokovickou 
házenou úspěch, i když všeo-
becně podmínky pro činnost 
máme oproti ostatním ligo-
vým družstvům čím dál horší. 
I některá druholigová družstva 
jsou na tom lépe,“ míní trenér 
žen Štefan Boršický.  (ano)

ženy zůstávají v 1. lize


