Měsíčník obyvatel města Otrokovice

Inzerce

Základní školy budou mít rodilé mluvčí
v 5. až 9. třídách. Pokročilé
skupiny žáků budou mít rodilého mluvčího pravidelně
jedenkrát týdně, ostatní nepravidelně – tyto skupiny se
budou střídat tak, aby si práci
s rodilým mluvčím vyzkoušelo co nejvíc z nich. Dbát budeme na to, aby se zapojovaly
všechny děti a aby se otrkaly
a nebály se mluvit,“ uvedla
zástupkyně ředitele ZŠ Mánesova pro II. stupeň Marcela
Javoříková.
V hodinách budou přítomni také vyučující, kteří budou
přípravu do hodin s rodilými
mluvčími koordinovat. „Samozřejmě se těšíme, výuku
v angličtině stále něčím obohacujeme – letos například
znovu projekt Edison, týdenní
intenzivní jazykový kurz pro
zájemce z 9. tříd, loni skončil
projekt Inovativní výuka AJ
na školách ve Zlínském kraji,
díky němuž jsme po dva roky
rodilého mluvčího měli pravidelně jedno dopoledne v měsíci atd. Prostě na rodilé mluvčí
jsme zvyklí a máme je rádi,“
dodala Javoříková.
V ZŠ TGM se budou se
dvěma lektory potkávat přede-

vším žáci 8. a 9. ročníku, ale
i žáci nejstarších ročníků na
1. stupni. Celkově budou
lektoři vyučovat deset hodin
týdně. „Výuce by měl být přítomen i vyučující anglického
jazyka, a společná hodina tak
obohatí nejen žáky, ale i pedagogy. To, co se žáci naučí
v běžných hodinách, budou
procvičovat s lektory zábavnou formou, čas přijde i na témata Vánoc, Velikonoc nebo
třeba Halloweenu. Doufám, že
na konci školního roku budeme uplynulý školní rok s angličtinou hodnotit jako přínosný a těšit se na další,“ uvedla
ředitelka ZŠ TGM Marta Zakopalová.
Vítaným zpestřením je
chystaná výuka s rodilými
mluvčími také v ZŠ Trávníky.
„Bude to dobrá příležitost pro
rozvoj jazykových kompetencí našich žáků. S rodilými
mluvčími se budou ve výuce
setkávat žáci od pátých do devátých tříd,“ poznamenala ředitelka ZŠ Trávníky Jana Večeřová.
Anna Novotná
O  zkušenostech s rodilou
mluvčí na Gymnáziu Otrokovice se dočtete na straně 4

úvodní slovo
Vážení SPOLUOBČANÉ,
jak už to v pokročilém věku bývá, tak i naši senioři na SENIORu C rádi vzpomínají. A jelikož jich
většina prožila svůj život v Otrokovicích nebo jsou dokonce místními rodáky, tak se jejich vzpomínky nejčastěji ubírají tímto směrem. V současnosti u nás probíhají pravidelná setkávání k minulosti
Otrokovic. Setkávání vznikla náhodou, když jsme si jednou společně s klienty uvařili kávu a začali
povídat. Naráz se řeč stočila k historii města Otrokovice. Já jsem se o jeho historii zajímala již
dříve a měla jsem různé materiály, například knihy, mapy a další. Tak jsem se pustila do dalšího hledání a už mám plný šanon. Nejčastěji porovnáváme minulost se současností, vzpomínáme
na rodné domy, které už někdy nestojí, živnostníky, kteří prodávali v Otrokovicích. Já vždy začnu
s některým tématem a klienti mě doplňují. Takto se vzájemně obohacujeme. Mnohdy mě oslovují
i lidé na pokojích, kteří jsou na tom už hůře s pohyblivostí, a povídáme si.
Často vzpomínáme na náměstí. Mimo jiné tam stával dům pana Krčmy, jednoho z prvních starostů
města. Ten stojí dodnes jako druhý vedle fary a žijí tam jeho potomci. Dokonce dvě klientky, které
byly ubytovány u nás v domově, byly blízkými příbuznými tohoto dlouholetého radního. Vzpomínáme na školu na náměstí, vedle které jsem bydlela – většinu svého života jsem strávila v domě
č. p. 16 na náměstí. Nyní jsou tam obchůdky a byty. Zajímavou minulost má kostel sv. Michaela
archanděla, který byl postaven jako kaple v roce 1769 a v roce 1849 rozšířen na kostel. Říká se,
že pod jeho oltářem je hrobka s cennostmi. Proto také byl zachován. Zajímavý příběh má i socha
sv. Jana Nepomuckého v novogotickém stylu z konce 19. století na nám. 3. května před kostelem,
která se několikrát stěhovala, ale nyní by měla být na svém původním místě. Velmi dobře si vzpomínám na reliéf sv. Cyrila a Metoděje, který byl nad vchodovými dveřmi do školy a nyní je umístěn
na radnici. V našem městě se toho událo hodně a našim seniorům vždy udělá velkou radost, když si
jeho historii připomenou.  Ludmila Kotásková Matochová, pracovnice SENIORu C

Zkoušky na motocykl ponovu

Instruktor už nesedí za zády. Více samostatnosti muse-

jí nově prokázat žadatelé o řidičské oprávnění na motocykl.
Ještě vloni jezdili žáci autoškoly při výcviku s instruktorem
za zády a při zkouškách za nimi seděl zkušební komisař.
S novou sezonou však přišly změny. Výcvik v autoškole může
probíhat i postaru, ale nově se může v provozu pohybovat žák
sám a je doprovázen učitelem výcviku na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném osobním automobilu. U zkoušky
pak žadatel o řidičské oprávnění musí jet sám na motocyklu
a zkušební komisař jede za žadatelem v doprovodném automobilu řízeném učitelem výcviku. Pokyny dostává pomocí
komunikačního zařízení. 
Pokračování na straně 9
Inzerce

Evropský
týden mobility
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Zkvalitnění výuky cizích jazyků na základních školách je
jednou z priorit rozvoje školství. Získat ale stabilní příjem
finančních prostředků na rodilé mluvčí je pro ředitele škol
stále obtížný úkol. Proto se
otrokovická radnice rozhodla
finančně podpořit všechny tři
zdejší základní školy, čímž zajistí každé škole výuku cizích
jazyků prostřednictvím rodilých mluvčích.
Rodilí mluvčí mají nezastupitelné místo při zvyšování kvality výuky. „Ředitelé
škol dlouhodobě žádají, aby
město podpořilo výuku cizích
jazyků. My jsme se rozhodli
tuto žádost vyslyšet, protože
v této oblasti vidíme důležitost a perspektivu pro budoucnost našich dětí,“ konstatoval
starosta Otrokovic a někdejší
pedagog Jaroslav Budek.
Jaký bude mít celkový dopad výuka za přítomnosti rodilého mluvčího, zhodnotí ředitelé po uplynutí celého dalšího
školního roku, přičemž budou
zohledňovat i dlouhodobou
perspektivu žáků. „Rodilí
mluvčí u nás budou dvakrát
týdně pět vyučovacích hodin
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Pátý ročník Otrokovických letních slavností: město se změnilo v Rio

Tanečnice samby. Pátému ročníku Otrokovických letních slavností, třídennímu karnevalovému maratonu zábavy a sportu, přálo počasí. Atmosféru brazilského kar-

nevalu vykreslila návštěvníkům taneční škola Oriana dance. Tanečnice byly také součástí „alegorického vozu“ – historického autobusu, který zastavoval v jednotlivých
částech města a lákal kolemjdoucí k návštěvě slavností. A program byl natolik pestrý, že hlediště i pomyslné taneční parkety nebyly nikde prázdné. Po celou dobu slavností
mohli obyvatelé Otrokovic potkávat nepřehlédnutelné hostesky, které nejen nabízely program slavností, ale také poradily, co zajímavého se právě v té či oné lokalitě města
děje a jako upomínku na karnevalový víkend předaly karnevalovou škrabošku či brazilský věneček.

Dopoledne s Cyrilkou. Kvítkovická náves potěšila v sobotu dopoledne posluchače dechovky a odpoledne milovníky folku, blues
a country.
Doprovodnou akcí slavností byla sbírka otrokovické
Naděje, jejíž výtěžek je
určen na ošetřovatelskou
hydromasážní vanu. Na
slavnostech se vybralo
9 911 Kč, na předchozí
akci – červnovém festivalu Jeden den 17 880 Kč.
Další možnost přispět bude
v září na Zahradní slavnosti –
viz pozvánka na str. 3. (red)

Yo Yo. Jedním z vrcholů sobotního večera byly koncerty kapel Yo
Yo Band (na snímku) a Mňága a Žďorp v parku na Baťově. Kdo chtěl,
mohl navštívit v pátek i v sobotu také letní kino v parku u polikliniky.

DJ stage. Stan za kašnou
Výstava Rozumění. Galerie pod širým nebem má několik výhod:
dá se navštívit v neformálním oděvu, jako jsou plavky, či se zmrzlinou.

v parku na Baťově patřil elektronické hudbě i živým kapelám. Hráli, když byla na velkém
pódiu přestávka.

V rytmu bubnů. Vodní plocha Štěrkoviště a přilehlá rekreační oblast se na celý den staly místem sportovního klání jedenáctičlenných družstev dračích lodí. Atraktivní plavidla a zvuk bubnu udávající rytmus veslujícím závodníkům přilákaly davy diváků.
Kdo si netroufl na dračí loď, mohl se projet v sobotu i neděli lodí Morava. Vždy dopoledne tam hrála pasažérům živá hudba.

Leť! Nedělní obloha bez
Okoukla publikum z výšky.

Zpěvačka Olga Lounová neváhala
vyzkoušet pevnost bočních žebříků pódia. Pohled na rozdováděné publikum
ji potěšil – ujistila, že město navštíví
při Barum Rally, kde tradičně závodí.

Ve víru salsy. Salsa party Radka Kubiše a skupiny Sal- Kutululu. V nedělní dopoledne se nása Zlín proměnily Městské koupaliště v kubánské pobřeží
a stovkám návštěvníků vlily do žil latinskoamerickou krev.

městím 3. května koulely pneumatiky
a po této soutěži řádili u fontány klauni.

mráčků přilákala zájemce
o letecké modely na modelářské letiště Bělov. Modely
starších i supermoderních létajících strojů předvedli nejen
otrokovičtí modeláři, ale také
členové spřátelených klubů.

Otrokovické
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Otrokovičtí pomohli vyzpívat ve Walesu 3. místo

Výsadkoví veteráni změřili své síly

Na otrokovickém Novém stadionu a na střelnici za řekou Moravou se konal koncem července
12. ročník memoriálu zakladatelů výsadkového
vojska generálů Karla Palečka a Rudolfa Krzáka,
spojený s 8. ročníkem memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniče. V mezinárodní branné soutěži
změřili své síly příslušníci klubů výsadkových veteránů z České republiky a Slovenska. Soutěžilo se
v pěti disciplínách, do kterých kluby přihlásily sedmnáct tříčlenných družstev. „Výsadkoví veteráni
z Holešova s jedním družstvem v silné mezinárodní
konkurenci svému klubu ostudu neudělali, což dokázali dosaženými výsledky. Ve střelbě z malorážky o pohár starosty města Otrokovice jsme neměli
moc přesnou mušku, ale ve střelbě ze vzduchové
pušky jsme byli na 7. místě, ve střelbě z kuše, což
je disciplína pro většinu z nás nová, jsme byli pátí,
v šipkách šestí a v hodu granátem na cíl jsme zvítězili,“ zhodnotil za Klub výsadkových veteránů Holešov Otrokovičan František Gult. Po součtu umístění
ve všech disciplínách získali holešovští výsadkáři
4. místo. První byla Banská Bystrica, druhá Praha
a třetí Zlín.
(red)

Město má nový bylinkový záhon

Že je v Otrokovicích
zajímavá a rozmanitá výsadba, mohou
každý den sledovat
obyvatelé i návštěvníci. Ve městě je
několik netradičních
záhonů – například
u někdejšího tržiště
v ulici Hložkova je
možné vidět parter
se
suchomilnými
rostlinami, od loňska pak trvalkový
záhon podél cyklostezky u řeky Dřevnice blízko Městské
polikliniky a od letošního roku bylinkový parter v parku u kostela
sv. Michaela. „Záhon je krásný, kvete od jara
do podzimu. A kromě krásy přinášejí byliny i užitek
v podobě čajů či při vaření. Lidé se mohou díky záhonu v centru, a přece na klidném místě Otrokovic,
seznámit s bylinami, které znají jen podle názvu ze
sáčků s čajovými směsmi,“ uvedl zakladatel záhonu, vedoucí zahradnictví Technických služeb Otrokovice Josef Ambruz. Zájemcům rád popíše, na co
jsou bylinky dobré a jak je pěstovat, přímo u záhonu
ve středu 24. srpna od 13.30 do 14.30 hodin.(ano)

Otrokovická výtvarnice navrhla dresy
německým olympionikům

Kreslířka a designérka Zuzana Bahulová, odchovankyně veslařského oddílu TJ Jiskra Otrokovice,
navrhla dresy pro německý veslařský tým již pro
druhé olympijské hry. Sama se ve veslování pohybuje od dětství – české výtvarnici a veslařce se podařilo skloubit své dvě životní vášně. Dominantou
německé kolekce je symbol orlice na straně veslařské kombinézy, díky čemuž jsou pro diváky reprezentanti snadno identifikovatelní. „Od olympijských
her v Londýně 2012 se stal můj nápad s motivem
reprezentačních symbolů na straně kombinéz jakousi tradicí, která je dodržena i v mé kolekci pro Rio
2016,“ řekla Bahulová.
(ste)

Naděje zve na Zahradní slavnost

V pátek 16. září ožije zahrada Domu NADĚJE tradiční Zahradní slavností se soutěžemi pro děti, ukázkou historických vozidel, tvořivou dílnou Ateliéru
Radost, skákacím hradem, projížďkou na koních,
bazárkem hraček a dětského oblečení, opékáním
špekáčků, hrou country kapely a spoustou další zábavy po celé odpoledne. Brány zahrady se otevřou
v 15 hodin. Vstupné je dobrovolné, výtěžek poslouží
k pořízení ošetřovatelské hydromasážní vany.  (ano)

aktuálně z města

Cantica laetitia. Pěvecký sbor Cantica laetitia se v červenci prezentoval ve Walesu ve Velké Británii na jedné z nejstarších soutěží svého druhu na světě – letos se konal její 70. ročník. Sbor získal jedno třetí a dvě čtvrtá
místa v kategoriích smíšených sborů, ženských a folklorních sborů. Zlato v hrdle předvedli i Otrokovičané:
Lenka Tesáková (alt, dole čtvrtá zleva), Lenka Bartoníková (soprán, uprostřed sedmá zleva), Ivo Marušák
(bas, vzadu druhý zleva). Foto: archiv sboru
Na nudu nemají čas. A protože rádi
potěší i ostatní, věnují se zpěvu,
Českému červenému kříži, skautingu. Tři Otrokovičané Lenka
Bartoníková, Lenka Tesáková a Ivo
Marušák mají společné to, že působí
v pěveckém sboru Cantica laetitia.
V tělese čítajícím zhruba pětadvacet
členů jsou hlavně Zlínští, ale také
zpěváci z Otrokovic, Napajedel či
Žlutavy. Lenka Bartoníková je statutární předsedkyní sboru,
který se aktuálně chlubí 3. místem
z prestižního festivalu Llangollen
International Musical Eisteddfod
2016 v kategorii smíšených sborů.
Co vás do tohoto souboru přivedlo?
Zpívala jsem už od základní školy
v několika sborech – Ženský pěvecký sbor, Alchymisté, pak jsem měla
prodlevu s dětmi doma. Vídáme se
ovšem na schůzkách Českého červeného kříže s Ivošem Marušákem,
a tak když na jedné v lednu roku
2014 řekl: „Musím už jít, máme
dneska sbor,“ – pamatuji si to jako
dnes, málem mi vyletěly oči z důlků: „Ty jsi ve sboru? A ve smíšeném? Tak se prosím zeptej, jestli by
mě chtěli.“ Sbormistr mě vyzkoušel
a prošla jsem: dostala jsem noty. Ivo
je ve sboru od začátku roku 2014.
Lenka Tesáková zpívá v tomto sboru, založeném v roce 1998 jako dětský sbor, nejdéle – už od roku 1999.
Kam jste se stihla za dobu působení v Cantice laetitii podívat?
Naskočili jsme s Ivošem do rozjetého vlaku. Po zkouškovém koncertu
ve Zlíně jsme v létě 2014 jeli na soutěž IFAS do Pardubic – u obou těchto akcí jsem ještě nezpívala všechny skladby, protože některé byly
secvičené předtím, než jsem přišla.
Vyhráli jsme tam všechny kategorie
i Grand Prix, to znamená nejlepší z nejlepších. V srpnu jsme jeli
do Maďarska – soutěž byla bodovaná v pásmech a my byli ve zlatém
pásmu a první v kategorii. Další rok
jsme zpívali v Bosně a Hercegovině,
kde jsme získali cenu publika a první cenu za nejlépe provedenou duchovní skladbu. Další byl belgický
Maasmechelen, první místo. Tam
byla povinná skladba společná pro
všechny soutěžící koncipovaná tak,
že v ní byly snad všechny nástrahy,
které mohou prověřit sbor, navíc byl
přítomen její autor. K opravdu velkému překvapení bylo naše prove-

dení hodnoceno jako nejlepší. Letos
jsme soutěžili v červnu v Olomouci,
kde jsme získali i absolutní prvenství. Dále jsme například koncertovali v červnu v otrokovickém kostele sv. Michaela, což bylo pro nás
i zkouškou na červencovou soutěž
ve waleském Llangollenu – jednu
z nejstarších svého druhu.
Je těžké kvalifikovat se na takovouto soutěž?
Soutěže mají velmi striktní podmínky. I když se sbor na soutěž přihlásí, nemusí být pozván. Například
v Belgii jsme byli pozváni pořadatelem, který nás viděl v Maďarsku.
Dále je mezi podmínkami buďto
společná skladba všem, či jako nyní
v Llangollenu skladba domácího
autora. Pak jsou časová omezení,
omezení trvání sóla... vše je úzkostlivě hlídané, včetně kontroly not.
Nemůžeme něco chybně odzpívat
a pak se tvářit, že to tak mělo být.
Čím to podle vás je, že se Cantica
tak dobře umisťuje?
Je to prací sbormistra Josefa Surovíka. Jožka má zkušenosti a cit. Bezpodmínečně trvá na zpívání bez not,
a to z jednoho prostého důvodu: soustředíme se jen na zpěv a na sbormistra. Vidíme každé zvednutí malíčku, pozvednutí očí. Na výsledku
je to hodně znát. Písně rozebíráme,
ať víme, o čem zpíváme. Například
v Llangollenu chodila paní, která se
ptala, o čem budeme zpívat – přitom už měli poslané noty, seznam.
Myslela jsem, že to zjišťuje pro uvaděčku. Pak četli nahlas hodnocení
na všechny sbory a písničky. Proto
chtěli vědět, o čem písně jsou – aby
pochopili i náboj, atmosféru. A to
je taky jedna z věcí, na které hodně
pracujeme. Druhá věc je, že spousta
členů sboru zpívá už od dětských
let, jsou sehraní. Sbormistr pak více
pracuje s těmi, kteří tam nejsou tak
dlouho. A jde do detailů.
Přibližte čtenářům i další aktivity trojice Otrokovičanů působící
v tomto sboru.
Lenka Tesáková ráda hraje na kytaru. Ivo pak kromě Českého červeného kříže, místní skupiny Otrokovice, kde je už skoro deset let, vede
skautský oddíl. Členem Junáka je
od roku 1998, vedoucím od roku
2004 a třetím rokem je zástupce
vedoucího střediska. Já jsem od 4.
třídy základní školy členkou Českého červeného kříže, posledních

patnáct let pak předsedkyní místní
skupiny. Vloni jsem byla zvolena
do vedení pěveckého sboru, a to
z čistě praktických důvodů – ačkoliv je tam řada členů déle, ještě třeba
studují, mají to rozlítané. Já už mám
děti velké a jsem taková stabilnější.
(Úsměv.)
Hrála jste ovšem také divadlo.
To už je opravdu dávno (Úsměv.)
Ano, základnu jsme měli v někdejším loutkovém divadle. Nedávno
jsem se na to téma bavila s Radkem
Poláškem z Klubu přátel historie
města Otrokovice – jsme domluvení, že si doplníme navzájem
informace – ty bych ráda využila
při setkání plánovaném na 15. října a pořádaném hercem zlínského
Městského divadla Gustou Řezníčkem a bývalými členy. Akce má být
poctou bývalých členů divadelního
spolku Racek našemu režisérovi
Milanu Neoralovi. V souboru působili i členové mé rodiny – bratr,
švagrová – dala jsem se tam dohromady i s mým manželem. (Úsměv.)
To období bylo krásné, pohnula se
tam řada osudů a rejža byl námi
opravdu velice vážený. Řada lidí
odtud odešla do profesionálního
divadla. A protože počet absolventů
jde do stovek, bude akce veřejná.
Na co se mohou návštěvníci této
akce těšit?
Program bude asi hodinový s chronologickými bloky popisujícími
dějiny Racka a prezentací fotek, kde
budou vypíchnuté zásadní hry – Racek hrál vše od klasických her přes
pohádky i komedie. Pak následuje
neformální posezení a vzpomínání.
Organizujeme to pro rejžu, ale také
pro nás. Moc rádi se doteď vídáme,
byli jsme dobrý kolektiv. Nejezdili
jsme do zahraničí jako nyní se sborem, ale máme obražené všechny
dědiny, všechny sokolovny kolem,
nechali jsme tam spoustu zážitků.
Racek momentálně není činný.
Dá se však přihlásit do některého
dalšího spolku, jehož jsou zpěváci
z Otrokovic členy?
Ano, všechny jsou zájemcům
otevřené. Více se o nás dozvíte
na FB Cantica laetitia Zlín, www.
canticalaetitia.cz,
www.skautotrokovice.org, a pro Červený kříž
mě můžete kontaktovat na e-mailu
foltynka@post.cz. Skauti hledají
také nové vedoucí oddílů.
Anna Novotná
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Z jednání Rady města Otrokovice (RMO)
Všechna usnesení jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci Dokumenty města.

Z jednání Rady města
Otrokovice 13. 7. 2016

Radní na dalším ze svých jednání projednali 35 bodů programu,
k nimž přijali usnesení.
RMO schválila:
• Vyjádření města k záměru
„Přepracování plánu společných
zařízení v k. ú. Otrokovice“ –
zahájení zjišťovacího řízení dle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně souvisejících zákonů,
v platném znění, předložené
Krajským úřadem Zlínského
kraje, se závěrem, že město nepožaduje další posuzování výše
uvedeného záměru dle zákona č.
100/2001 Sb.
• Poskytnutí finančního daru
ve výši 10 000 Kč a uzavření darovací smlouvy se spolkem Fotoklub Beseda Otrokovice jako
příspěvek na akci „Jadran Šetlík

– Významné osobnosti Zlínska“
pořádané obdarovaným dne
20. 6.–17. 7. 2016 v Městské galerii Otrokovice; poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč
a uzavření darovací smlouvy se
spolkem MODEL KLUB OTROKOVICE jako příspěvek
na akci „letiště Bělov“, pořádané
obdarovaným jako doprovodný
program v rámci Otrokovických
letních slavností dne 24. 7. 2016
• Uzavření darovací smlouvy
mezi městem Otrokovice (jako
obdarovaným) a Zlínským krajem (jako dárcem) na finanční
dar ve výši 10 000 Kč za udělení
1. ceny v soutěži Zlatý erb 2016
• Jménem zadavatele rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky
na veřejnou zakázku malého
rozsahu na dodávky „Nákup
výpočetní techniky pro MěÚ
Otrokovice“, jako nejvýhodněj-

Senioři se utkali v 1. ročníku turnaje v pétanque

Inzerce

Prvního ročníku turnaje seniorských družstev v pétanque, vyhlášeného místostarostou města Otrokovice Jiřím Veselým, se účastnily
týmy ze všech otrokovických klubů seniorů i hosté ze Žlutavy. Turnaj
se uskutečnil v areálu DDM Sluníčko na Štěrkovišti. Po utkáních ve
dvou skupinách, kde sehrála družstva sérii vzájemných zápasů, bylo
určeno pořadí, podle kterého jednotlivé týmy nastoupily k boji o závěrečné pořadí. V samotném finále o vítězství v celém turnaji se o pohár
utkala družstva z Trávníků a Žlutavy. Hosté byli úspěšnější, a putovní
trofej si tak na jeden rok odvážejí z Otrokovic na Žlutavu. 
(ste)

penzion „u sokolovny“

❧

ubytování rodinného typu
...již brzy...

❧

MĚSTO OTROKOVICE ve spolupráci
s NADĚJÍ OTROKOVICE
vás zvou
V RÁMCI PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ
na

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
PRO LIDI SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
všech věkových kategorií
SOBOTA 10. září od 14 hodin
ve Sportovním areálu Baťov

Bližší informace na:
www.nadeje.cz/otrokovice/sportovni_odpoledne
Přijďte si s námi zasoutěžit ve sportovních
disciplínách a případně zatancovat v rytmu
zumby pod vedením Evy Urbanové.
Občerstvení zajištěno po celou dobu konání
akce. Účast pro sportovce i diváky zdarma.

ší byla vyhodnocena nabídka
uchazeče NWT, a. s., a uzavření kupní smlouvy mezi městem
Otrokovice a uchazečem NWT,
a. s., na nákup výpočetní techniky
• Zřízení úplatného věcného
břemene (služebnosti) na části pozemku parc. č. 2777/3
ostatní plocha (silnice) v k. ú.
a obci Otrokovice ve prospěch
REALSANT, s. r. o., pro účely
zřízení, provozování a udržování nových sjezdů spočívající
v umístění sjezdů o celkové výměře cca 65 m2 v rámci stavby
„Dopravní napojení OC Otrokovice“ za cenu 1 000 Kč/m2 + příslušná sazba DPH s podmínkou,
že oprávněný REALSANT, s. r.
o. uhradí veškeré náklady související se zřízením věcného břemene.
Jiří Veselý,

místostarosta Otrokovic

Pokud jste nedostali
Otrokovické noviny
do schránky, jsou k vyzvednutí
v Turistickém informačním
centru v Otrokovické BESEDĚ
od 24. srpna. Chyby v distribuci
hlaste redakci
na tel. 571 118 104,
e-mail:
redakce@otrokovickenoviny.cz

okénko městské policie
Z činnosti Městské policie Otrokovice za červenec
V červenci 2016 řešili strážníci Městské policie Otrokovice
(MP) celkem 783 případů, a to
208 přestupků na úseku dopravy, součinnost při zajištění místa třech dopravních nehod, 72
přestupků proti veřejnému pořádku (neuposlechnutí výzvy,
rušení nočního klidu, veřejné
pohoršení, znečištění a zábor
veřejného prostranství, černá
skládka). Bylo provedeno 75
kontrol na dodržování veřejného pořádku, 48 případů porušení obecně závazné vyhlášky
(OZV), 8 kontrol majitelů psů
zaměřených na dodržování
OZV. Řešeno bylo 17 přestupků proti občanskému soužití, 12
drobných krádeží v obchodech,
3 přestupky proti majetku.
V červenci byla zjištěna 2
vozidla, která jsou dočasně nezpůsobilá provozu na pozemních komunikacích. Strážníci
MP asistovali při zdravotních
potížích 4 občanů. Strážníky
MP bylo odchyceno 6 volně pobíhajících psů, kdy u 3
psů se podařilo zjistit majitele
a nalezení psi jim byli předáni. Ostatní psi byli předáni
do útulku pro nalezená zvířata. Bylo provedeno 24 kontrol
na dodržování zákona k ochraně před škodami působenými
tabákem, alkoholem a jinými
návykovými látkami. V 9 případech spolupracovaly hlídky

MP na případech s Policií ČR.
V 7 případech zabezpečovali
strážníci MP místo trestného
činu. V měsíci červenci byla
zjištěna dvě vozidla vykazující známky vraku dle definice
§ 19, zákona č. 13/1997 Sb.
Strážníci MP dohlíželi v červenci na dodržování veřejného
pořádku při konání veřejných
kulturních a sportovních akcí:
Červencová noc – Festival
malých pivovarů – areál Rybářského svazu Štěrkoviště,
Otrokovické letní slavnosti
a pravidelné hudební produkce
v areálu ROŠ. Účastníci příměstského tábora MAXIMUM
byli seznámeni s prací a činností MP na služebně MP.
Opakovaně upozorňujeme
občany, že na území města Otrokovice je dle tržního řádu
zakázán podomní prodej. MP
eviduje případ, kdy se zástupce dodavatele plynu domáhal
vstupu do bytu a požadoval
informace o aktuálním dodavateli plynu (elektrické energie), i když si občan tohoto
zástupce dodavatele nepozval.
DOPORUČUJEME
občanům, aby se v takovémto případě obrátili na MP
na telefonní čísla: 156 nebo,
577 680 302, 577 922 159.
 Ing. Tomáš Gromus,

velitel Městské policie

Otrokovice

Zkušenosti s rodilou mluvčí byly skvělé. Good-bye, Brianna!
Skončil školní rok 2015/2016
a my se museli rozloučit s americkou studentkou z Texasu
Briannou Adams. Pracovala
na naší škole jako asistentka
výuky anglického jazyka. Dle
ohlasů studentů znamenala její
přítomnost v hodinách angličtiny velké plus. Obohatila
jejich vyjadřovací schopnosti
a slovní zásobu v mnoha oblastech a konverzačních situacích.
Tím, že komunikovali s rodilou
mluvčí, posílili své dorozumívací schopnosti a sebevědomí.
Brianna se vždy svědomitě
a poctivě připravovala na každou hodinu. Prokázala své pedagogické schopnosti a svým
laskavým a přátelským přístupem si získala srdce našich studentů i učitelů.
Během školního roku se zúčastnila téměř všech školních
i mimoškolních akcí. Vycestovala například s žáky 3. ročníku
a septimy do polské Osvětimi,
absolvovala sportovní kurz
v Luhačovicích a cyklistický
výlet do Květné zahrady v Kroměříži, zapsané do seznamu

památek UNESCO. Dá se říci,
že její roční působení bylo
skutečně přínosné. Škoda že
čas uplynul tak rychle a my
se s ní musíme rozloučit. So
good-bye, Brianna, thank you!
Z ohlasů našich studentů:
„Brianna je skvělá, bezprostřední, živá a vždy veselá. Ať
jsme měli jakkoliv hrozný den,
vždy nám ho krásně zpestřila a rozesmála nás. S holkami
jsme si s ní šly párkrát někam
sednout, procvičily si konverzaci a pochytily nové fráze.
Bude mi chybět a jsem vděčná,
že jsem mohla zažít rok s touto
výjimečnou osobou!“ (Helena
Vyčánková, septima)
„Myslím si, že Brianna byla
velkým přínosem pro nás studenty. Dozvěděli jsme se mnoho o Spojených státech, o přírodě, městech, životním stylu
a kultuře. Bylo dobré, že jsme
s ní mohli trávit i svůj volný čas
a rozvíjet znalost angličtiny
i mimo školní lavice.“ (Jakub
Langer, septima)
„Hodiny se nám moc líbily.
Naučili jsme se spoustu nových

slovíček a výrazů. Mohli jsme
se s ní lépe sžít i na seznamovacím kurzu v září …“ studentky
1. A)
„Setkání s americkou lektorkou bylo pro všechny přínosné
a velmi příjemné. Její hodiny
mě bavily, protože jsme se hodně smáli… (Eliška Čechová,
kvarta)
„Brali jsme ji více jako hodnou, laskavou a vtipnou starší
kamarádku než jako učitelku.
Přesto jsme se od ní dověděli
mnoho zajímavého a hlavně její
výuka „škola hrou“ se nám velmi líbila. Děkujeme jí za s námi
strávený čas …“ (Miloslav Staněk, kvinta)
„Její přístup byl výtečný
a hodně optimistický. V hodinách jsme si hráli hry, dělali
zajímavé aktivity a počítačové
prezentace. Dozvěděli jsme se
trochu více o Američanech a jejich kultuře. Jsem rád za tuto
zkušenost a Brianně přeji, ať se
jí daří.“ (Pavel Vlk, kvinta).

Milena Novotná,

učitelka angličtiny,

Gymnázium Otrokovice
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pondělí 19.9.2016

středa 21.9.2016

Město Otrokovice se také letos připojuje k akci Evropský týden mobility.
Spolu s partnery připravilo pestrý
program, ze kterého si může vybrat
snad opravdu každý. V Evropském
týdnu mobility, konaném každoročně
mezi 16. a 22. zářím, si lidé i obce
připomínají, že pohyb není jen o jízdě
autem – že do práce, do školy a za zábavou se dá vyrazit také hromadnou
dopravou, na kole, koloběžce, in-line
bruslích či pěšky. Cílem kampaně
Evropského týdne mobility je vyvolat změny v chování a učinit pokrok
směrem k vytvoření udržitelnější dopravní strategie pro Evropu. (red)
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Trasa jízdy je k dostání v Cyklosportu Zimmermann, Tylova 950 a v Turistickém informačním centru, nám. 3. května.

Otrokovické

6

noviny

Kino BESEDA

neděle 4. 9., 16 hod., náměstí 3. května, vstup volný
NÁMĚSTÍ 2016 – Critical Acclaim a Imortela
Závěrečný díl letního cyklu nedělních koncertů na náměstí před Otrokovickou Besedou, tentokrát s tvrdším rockem z Přerova a s otrokovickým melodickým metalem jako třešničkou na dortu cyklu Náměstí 2016.
středa 7. 9., bar I. patro Otrokovické BESEDY, vstup volný
ZUŠ Otrokovice – Cyklostezky
Výstava je doprovodnou akcí v rámci zářijového Týdne mobility – cyklostezka očima dětí různého věku. Výstava potrvá do 28. 9.

středa 7. 9., 19 hod., velký sál, vstupné 280 Kč v předprodeji, 330 Kč
v den koncertu
PETR KOLÁŘ – Vyznání 2016
Komorní koncert známého a oblíbeného zpěváka, na kterém zazní největší a nejznámější hity z celé jeho pěvecké a tvůrčí kariéry, ale také
skladby z jeho zatím poslední desky „A proč ne“, která vyšla na podzim roku 2015. Uslyšíme Jednou nebe zavolá, Navzdory hříchům, Ještě, že tě lásko mám, Vyznání... a spoustu dalších. Po koncertě proběhne
autogramiáda.
neděle 11. 9. od 14 do 18 hod., velký sál, vstupné 130 Kč
VRACOVJÁCI
Zahajujeme novou taneční sezonu z cyklu Naše muzika! Tradiční
nedělní odpoledne v Otrokovické Besedě prožijeme a protančíme
tentokrát s výbornou slováckou dechovkou z Vracova, která baví své
posluchače a příznivce již více než 25 let. Kapelníkem je Jiří Pres.
Městská galerie, vernisáž 12. 9. v 18 hod., vstup volný
OBRAZY A PLASTIKY JIŘÍHO PARMY
Samostatná výstava dlouholetého člena spolku ROZUMĚNÍ, potrvá
do 9. října.
neděle 25. 9., park před hotelem Baťov, od 10 do 18 hodin, vstup zdarma

MICHALSKÁ POUŤ
10.00 Fryštácká Javořina
14.00 Pavel Novák dětem
15.30 Pavel Novák – Best of
17.00 Marek Ztracený & Band

středa 28. 9., 19 hod., velký sál, vstupné 200 Kč v předprodeji,
220 Kč v den koncertu
VÁCLAV HUDEČEK A MARTIN HROCH
Koncert světoznámého houslisty Václava Hudečka, sólisty prestižních
světových orchestrů, držitele řady významných ocenění a uznávaného
cembalisty Martina Hrocha, člena Britské cembalové společnosti.
Připravujeme na říjen:
6. 10. Poutníci, 12. 10. Bob Klepl – Vysavač, 15. 10. Country bál,
23. 10. Taneční odpoledne – Moravská veselka, 29. 10. Stetson&Bourbon, 31. 10. Otrokovický salon – výstava spolku Rozumění.
Zájezdy
17. 9. Podhájska – zájezd do termálních lázní. Nástupní místa
5.15 Zlín ABS, 5.20 Malenovice U Mlýna, 5.30 Otrokovice Společenský dům a 5.40 Otrokovice u Otrokovické BESEDY. Cena 400 Kč.

čtvrtek 1. 9., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč
USA, Velká Británie 2016, 110 min., titulky, přístupné bez omezení
Božská Florence – životopisný, komedie, drama
Meryl Streep v roli závratně bohaté ženy, jejímž jediným snem je
zpívat. Bohužel její hudební nadání a hlas jsou jednoznačně příšerné.
Přesto se rozhodne uspořádat svůj velkolepý koncert v Carnegie Hall.
čtvrtek 8. 9., 19 hod., kinosál, vstupné 130 Kč
USA 2016, 122 min., titulky, nevhodné pro děti do 12 let
Star Trek: Do neznáma 3D – sci-fi, dobrodružný, akční
Posádka hvězdné lodi U.S.S. Enterprise zkoumá nejvzdálenější kouty
a nezmapovaná místa vesmíru. A zde se setkávají s novým, záhadným
nepřítelem, který je i celou federaci vystaví těžké zkoušce.
neděle 11. 9., 15 hod., kinosál, vstupné 120 Kč
USA 2016, 103 min., dabing, přístupné bez omezení
Můj kamarád drak – rodinný, dobrodružný
Dlouhá léta udivoval starý řezbář děti ze sousedství pohádkami o drakovi, který žije hluboko v lesích. Pro jeho dceru, správkyni národního
parku, jsou jeho příběhy jen divokými historkami...
neděle 18. 9., 15 hod., kinosál, vstupné 120 Kč
USA 2016, 90 min., dabing, přístupné bez omezení
Tajný život mazlíčků – animovaný, komedie, rodinný
Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď na otázku, kterou se trápí každý kočičkář a pejskař, najdete v animované
komediální lahůdce Tajný život mazlíčků.
čtvrtek 22. 9., 19 hod., kinosál, vstupné 110 Kč
Velká Británie 2011, 96 min., titulky, nepřístupné pro děti do 15 let
Bůh ti žehnej Ozzy Osbourne – dokumentární, životopisný, hudební
Unikátní portrét legendárního zpěváka mapujícího jeho nejtemnější
období a jeho cestu zpět na vrchol. Tvůrci snímku strávili s dvaašedesátiletým rockerem nepřetržitě dva roky.
neděle 25. 9., 15 hod., kinosál, vstupné 100 Kč
Česko 2016, 113 min., přístupné bez omezení
Strašidla – rodinný, komedie, pohádka
Sladký strašidelný život ve staré vile na pokraji města změní vpád úředníka, který má na obecním úřadě ve správě evidenci budov. Za dům už
roky nikdo neplatí nájem a ani tam nechce bydlet, protože tam straší.
čtvrtek 29. 9., 19 hod., kinosál, vstupné130 Kč
USA 2016, 117 min., dabing, přístupné bez omezení
Krotitelé duchů 3D – sci-fi, komedie, akční
Třicet let poté, co diváky uchvátil původní film, se Krotitelé duchů
vracejí, aby se ve zcela nové podobě představili současné divácké generaci. Připravte se na letní podívanou, během které zachrání svět!
pátek 30. 9., 10 hod., kinosál, vstupné 60 Kč
Slovensko, Česko 2016, 102 min., přístupný bez omezení
BIO SENIOR – Učitelka – drama
Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního obohacení, ať už
v podobě materiálních výhod, či dokonce vidiny milostného poměru.
Připravujeme kino na říjen:
Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti, Lovecká sezona: Vystrašený popleta, Kubo a kouzelný meč, Cafe Society, Dítě Bridget
Jonesové, Buchty a klobásy, Julieta.

Nový kurz v Otrokovické BESEDĚ: Otrokovice se opět roztančí
Po kratší přestávce se do Otrokovic
vrací tradiční kurzy tance a společenského chování. Je nám ctí, že právě
pod záštitou starosty města Otrokovice
Mgr. Jaroslava Budka a ve spolupráci
s Otrokovickou Besedou a spolkem
Dance Talent Academy Otrokovice vás
na tyto kurzy můžeme srdečně pozvat.
Vždyť umění tančit a pohybovat se
ve společnosti je v dnešní době stejně
důležité jako znalosti získané studiem
na školách.
Naše taneční kurzy vás tomuto umění naučí anebo vám ho pomůžeme ještě
zdokonalit. S námi poznáte, že tančit je
příjemné a zábavné.
Taneční jsou nedílnou součástí společenských událostí. Dalo by se říci tako-

vý start do plesové sezony, která, ač se
to nezdá, se zatím velmi pomalu blíží.
V průběhu kurzů se naučíte standardní
a latinskoamerické tance. Zažijete skvělý pocit z pohybu na ladnou muziku.
Poznáte nové lidi a určitě se pobavíte.
Až překonáte první ostych z nového
prostředí a cizích lidí, zjistíte, že společenský tanec je to pravé.
Taneční kurzy jsou určeny jak pro
mládež, tak dospělé, kteří se chtějí naučit něčemu novému. Znalost společenských tanců a společenského chování je
přínosem do budoucího společenského
života a pro mládež také určitým vstupem do světa dospělých.
Výukou vás budou provázet zkušení taneční lektoři – mistři Evropy

v Show Dance Radim Přádka a Kateřina Kolmanová, kteří svými trenérskými schopnostmi dovedli své
svěřence, dvojnásobné mistry České republiky v kategorii junior taneční pár města
Otrokovice Jakuba Zaorálka a Nikolu
Teplou letos v červnu až na mistrovství
světa do rumunského Temešváru. Lektoři si zakládají na individuálním přístupu k jednotlivým párům a na přiměřeném počtu tanečních párů, aby výuka
neztrácela na kvalitě.
Přihlášky jsou už teď pro vás připraveny v Otrokovické Besedě. Těšíme
se na vás. Na shledanou na tanečním
parketu Otrokovické Besedy od 25.
září. Pavel Bartoš, předseda Dance

Talent Academy, z. s. Otrokovice

Kongresové a kulturní centrum Otrokovická BESEDA – Otrokovická
BESEDA, s. r. o., nám. 3. května
1302, 765 02 Otrokovice, www.
besedaotrokovice.cz, kontakt: predprodej@beseda.otrokovice.cz, tel.:
571 118 103. Předprodej v Turistickém informačním centru Otrokovice
je otevřen Po–Pá 8–12, 13–18 hod.,
So 8–12 hod., www.tic-otrokovice.cz. Městská galerie je otevřena
ve 14–18 hod. denně kromě pondělí.

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.
Včetně potvrzení na místě.

až 1200 Kč za váš vrak
Zajišťujeme i odvoz.

Dobrotice 776 719 631

Inzerce

ZÁŘÍ

Otrokovické

7

noviny

kalendář významných akcí
Evropský týden mobility tentokrát na téma: Chytrá a čistá mobilita. Silná ekonomika. Podrobnosti na str. 5 a na www.otrokovice.cz.

výstava probíhající do 11. září, Městská galerie, vstup volný
OTROKOVICE – 875 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ
ZMÍNKY
Klub přátel historie města Otrokovice pořádá průřezovou
výstavu k uvedenému výročí.

sobota 24. 9., start z nám. 3. května
Cyklojízda – 0. ročník hobby jízdy Otrokovice–Dubnica nad Váhom.
Podrobnosti najdete na str. 5.
neděle 25. 9., park před hotelem Baťov, od 10 do 18 hodin, vstup zdarma
Michalská pouť – program tradiční pouti najdete na str. 6.

16.–22. září, více stanovišť v Otrokovicích
Evropský týden mobility

Nabídka kroužků DDM Sluníčko na školní rok 2016/2017
DDM SLUNÍČKO
tř. Osvobození 168, Otrokovice
tel.: 577 922 200, mobil: 739 075 711
Nabídka pro děti ze ZŠ
Angličtina	
750 Kč
Arteterapie ART 1x za 14 dní 700 Kč
Badatel
1x za 14 dní	 700 Kč
Combat – bojová umění	 900 Kč
Deskovky	
800 Kč
Divadlo Na Půdě	
750 Kč
Dračí doupě – RPG hry	 800 Kč
Florbal I., II.	
900 Kč
Geocaching	
750 Kč
Historický šerm	
1 000 Kč
Inline brusle – přípravka	 600 Kč
Keramika – začátečníci, pokročilí

900 Kč
Kreativní svět	
1 000 Kč
Kytara – začátečníci, pokročilí 900 Kč
Letecký modelář – začátečníci 1 000 Kč
Letecký modelář – pokročilí 1 000 Kč
Mažoretky – začátečníci, pokročilí

800 Kč
MTV Dance	
850 Kč
Nerf kroužek

800 Kč
Roztleskávačky	
800 Kč
Rybáři	
700 Kč
Rybářský klub 1x za měsíc 300 Kč
Sportovní hry	
900 Kč
Šneček – logopedický kroužek 700 Kč
Televizní kroužek	
750 Kč
YouTUBEŘi	
800 Kč

Nabídka pro předškolní děti
Angličtina

Hopsálek
Malé mažoretky	
Malé roztleskávačky	
Šikulka I., II.		
Tvořínek – keramika	
Žížalky I., II. – pohybové hry	

750 Kč
750 Kč
800 Kč
800 Kč
850 Kč
850 Kč
750 Kč

Nabídka rodinných aktivit
Berušky	
600 Kč/osoba
Inspirace

500 Kč/osoba
Nabídka pro dospělé
Arteterapie	
Keramika pro dospělé

2 000 Kč
 2 000 Kč

CENTRUM VOLNÉHO ČASU
BAHŇÁK
tř. Spojenců 569, Otrokovice
tel.: 577 927 101, mobil: 739 075 716
Nabídka pro děti ze ZŠ
Atletická přípravka I., II.	 800 Kč
Atletická přípravka III. 2x týdně

1 500 Kč
Hands Up	
700 Kč
Judo	
900 Kč
Kapela	
700 Kč
Kondiční gymnastika	 900 Kč
Sluníčková dílna	
1 000 Kč
Kytara – začátečníci, pokročilí 800 Kč
Street dance – začátečníci a pokročilí

850 Kč

Tvořivé ruce	
Volejbal		

1 000 Kč
900 Kč

Nabídka pro předškolní děti
Minigymnastika 	
750 Kč
Barvička		
 850 Kč
Miniškolka 450 Kč/osoba/ jedno pololetí
Ptáčata	
750 Kč
Tygříci	
750 Kč
Tygři	
750 Kč
Nabídka rodinných aktivit
Berušky	
600 Kč/osoba
Klokánci	
400 Kč/osoba
Stůňata

500 Kč/osoba
Nabídka pro dospělé
Kytara pro začátečníky

2 000 Kč

STŘEDISKO TLUMAČOV
Masarykova 63, Tlumačov
Tel.: 577 929 618, mob.: 739 075 689
Nabídka pro děti
Fantasy klub	
650 Kč
Florbal	
650 Kč
In-line	
650 Kč
Jezdecký klub
 500 Kč/osoba
Judo	
650 Kč
Keramika – děti	
900 Kč
Kreativ	
800 Kč
Orientální tance	
700 Kč
Rybářský klub 1x za 14dní 400 Kč
Soutěžní aerobik Quick step	 700 Kč
Tvořínek	
800 Kč

Vaření s Fildou	
Vlakový modelář	
Žabičky	

650 Kč
1 000 Kč
700 Kč

Nabídka kroužků pro dospělé
Aerobik „Megaveloši“	 600 Kč
Keramika pro dospělé 1x za 14 dní

1 200 Kč
Vlakový modelář pro dospělé	1 000 Kč
Rodinné aktivity
Baby studio	

550 Kč/osoba

CENTRUM VOLNÉHO ČASU
MŠ HALENKOVICE
Halenkovice 164
Keramika pro děti		 700 Kč
Centrum pro rodiče s dětmi

500 Kč/osoba
Bližší informace o jednotlivých
kroužcích získáte na výše uvedených telefonních kontaktech nebo na
našich internetových stránkách
www.ddmslunicko.cz.
Ceny kroužků jsou uvedeny na celý
školní rok (není-li uvedeno jinak).
Platí se po zahájení činnosti kroužků,
tj. v říjnu 2016.
Přihlášky do kroužků
vydáváme od 29. srpna.

www.ddmslunicko.cz

Rozvrh cvičebních hodin TJ Jiskra Otrokovice, oddílu SPORT PRO VŠECHNY 2016/2017

Inzerce

Všeobecná pohybová přípravka  6–9 let

Po 16.30–17.30

SM systém

Po 16.30–17.30 (sálek)

a čchi-kung 

Út 18.45–19.45 (sálek)

Kocouří cviky – pro pružné tělo i klouby

Po 18.00–19.00 (sálek)

Kondiční kruhový trénink

Út 19.00–20.00

Dance aerobik + posilování

Po 19.00–20.00

Trampolínky+flexibary  St 17.30–18.30

Všeobecná pohybová přípravka 3–5 let

Čt 16.30–17.30

Body & mind

Rodiče a děti 2,5–4 roky Po 17.30–18.30

Cvičení na velkém míči  Po 20.00–21.00

Rodiče a děti 1–2 roky 

St 9.45–10.45

Cvičení pro zdraví ženy  Út 9.30–10.30

Zdravotní cvičení pro děti 7–10 let

St 16.30–17.30

Cvičení pro zdraví muži

Út 16.15–17.15 (sálek)

Aerobik – přípravka 5–7 let

Út 16.30–17.30
Sokolovna – dospělí
SM systém 
Po 9.30–10.30 (sálek)

Cvičení pro zdraví ženy

Út 17.30–18.30 (sál)
Čínské

Po 19.00–20.00 (sálek)

zdravotní

úterý 13. 9., od 18 hod., velký sál Otrokovické BESEDY,
vstupné zdarma, nutná rezervace míst
na e-mailu: sekretariat@ivalenta.cz, nebo na tel: 728 706 448

ŠLÁGROVÁNÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI
Koncert Dua Jamaha s hosty Ivem Valentou a Frantou Uhrem.

cvičení

–

tajči

Bodystyling

St 18.30–19.30

Cvičení pro seniory	

St 19.30–20.30

Cvičení pro zdraví ženy

Čt 9.30–10.30 (sálek)

FitKoloběh – cvičení, vyjížďky, výlet na
koloběžce. Dospělí a starší děti pravidelně v Út, Čt, Pá od 17.30.
Senioři St nebo Čt od 9.30. Podrobnější
informace na FB Koloběžky Otrokovice.
Zkušené a kvalifikované cvičitelky
se moc těší na všechny, kteří si přijdou
v novém školním roce s námi zacvičit
a strávit příjemné chvíle v pohybu. Změna rozvrhu vyhrazena.

SM systém

Čt 16.00–17.00 (sálek)

SM systém

Čt 17.45–18.45 (sálek)

Začínáme v pondělí 5. září – zápis a nákup permanentek v jednotlivých hodinách
v průběhu září. Podrobnější info na
www.sokolovnaotrokovice.cz
a FB Sokolovna Otrokovice

Cvičení s pružnou tyčí

Čt 19.00–20.00 (sálek)
Combat 
Čt 20.00–21.30 (sál)

Připravujeme:
ZŠ Trávníky: Aerobik 5–7 let

Čt 17.00–18.00

Výstava k 80. výročí
Společenského domu
Kulturní památka Otrokovic, Hotel
Baťov – Společenský dům, si letos připomíná 80. výročí. Pro širokou veřejnost chystá výstavu zpřístupněnou od
10. do 30. září. V sobotu 10. a neděli
11. září bude možné projít památku při
komentovaných prohlídkách v rámci
dnů otevřených dveří. 
(red)

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

Za kompletní nebo téměř kompletní
autovrak vyplatíme až

Kč

1500 Kč

Autovrakoviště Třebětice

Tel: 777 550 621, 608 749 219

Inzerce

Sokolovna – děti
Všeobecná pohybová přípravka 4–6 let

Po 15.30–16.30

Otrokovické
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z redakční pošty

Reakce na ataky
V minulém, tedy červencovém čísle Otrokovických
novin byli v redakční poště
čtenáři poctěni třemi texty
členů jedné z opozičních
stran. Zřejmě kvůli narůstající frustraci z výsledků
minulých komunálních voleb či z důvodů zviditelnění
se před blížícími krajskými
volbami jsme svědky jejich
mimořádné literární aktivity.
Nic proti ničemu, článek monitorující aktuální
dění v EU má svou kvalitu
a nezbývá než s jeho závěry
souhlasit. Nicméně další dva
příspěvky, tak to je opravdu
něco. U článku opozičního
zastupitele, mimo poněkud
nešťastně volený název, mě
zaujala informace o zvýšeném výskytu žvýkaček
(myšleno jako odměna tzv.
„papalášům“ ve věci výstavby skladu pneumatik)
jak na otrokovické radnici,
tak také na té napajedelské.

Nekonzultoval jsem to
s paní Brabcovou, starostkou
města Napajedla, ale na naší
radnici jejich zvýšený výskyt nebyl zaznamenán.
A nyní k článku člena
Zastupitelstva města Otrokovice. Co říci. Překvapuje mě míra hnusu a snahy
dehonestovat mou osobu.
Článek plný nepravd, polopravd a snah o manipulaci čtenářů, občanů,
zapadá do koloritu informací zveřejňovaných v minulosti v občasnících této
strany. Pravda, po zkušenostech takové „spolupráce“ s touto politickou
stranou v minulosti jsem
nebyl příznivcem společné koaliční cesty v tomto
volebním období. Volba
to byla i ve světle aktuální
rétoriky zastupitelů této strany evidentně správná. 
Mgr. Jaroslav Budek,
 zastupitel města Otrokovice

z redakční pošty
ANO, PROSTĚ DOBRÉ ZPRÁVY
Povrch současného obchvatu
Otrokovic se má koncem léta
po roce konečně opravovat.
A snad se bude opět jezdit
normálně a ne osmdesátkou
a jen jedním pruhem jako
doposud. Tak mě napadlo, pročpak nedají silničáři
na obchvat tak zvaný tichý
asfalt nebo gumoasfaltový
koberec pohlcující hluk?
Protože hlučnost našeho obchvatu je slyšet na Újezdech,
Středu, Trávníkách ale taky
až v Kvítkovicích. A ten
kousek protihlukové stěny
postavený kolem Újezdů je
opravdu málo.
Stačí se podívat kolem
dálnice od Otrokovic na Vyškov. Všude jsou kolem
dálnice protihlukové stěny, vysoké ozeleněné valy.
I kvůli několika málo domům daleko od dálnice. Ale
kolem našeho města nic. Ani
ty stromy tam nejsou nasazené. Těch pár sotva přežívajících keříků to nezachrání. Přitom gumoasfaltový
koberec vyvinutý na ČVUT
v Brně umí pohltit nejen
hluk z pneumatik projíždějících aut, ale i z okolí. Stačí
se podívat na centrum Zlína,
kde je položený, a výsledek
je neuvěřitelný. Přidávají se
do něho kousky rozdrcených
starých pneumatik, které se
jinak ukládají na skládky
nebo pálí v cementárnách.
Tento povrch silnice je navíc
bezpečnější, protože snižuje brzdnou dráhu a za deště
odvádí z povrchu vodu. Dá
se opakovaně použít a má
mnohem delší životnost než
běžný asfaltobetonový po-

vrch. A za stejnou cenu. Ptal
jsem se proto pana starosty
na posledním zastupitelstvu,
jestli vedení města jednalo
s Ředitelstvím silnic a dálnic
a vyjednali tento zázračný
asfalt nebo protihlukové stěny. Jak už je zvykem, řádné
odpovědi jsem se nedočkal.
Prý jednali a uvidíme, co vyjednali. A pak mi přišla i písemná odpověď podepsaná
panem starostou. Podle ŘSD
tato technologie není na dálnice dostatečně vyzkoušená.
Hlavně že technologie, kterou použili před lety, tedy
nastříkání asfaltu na obchvat
a posypání kamínky, byla
vyzkoušená. Povrch byl ještě hlučnější a minulé léto se
zvlnil jak mokrý koberec
a roztekl. Přitom tento zázračný hluk pohlcující asfalt je před Prahou na D1 už
několik let. Tak, Otrokovice
nejsou přece Praha. Stačilo by použít tento zázračný
asfalt, z odpadní zeminy
udělat náspy a osadit je tím
nejlevnějším křovím a svahy podél obchvatu osadit
smrky a borovicí zachycující jehličím prach a hluk.
Žádná velká investice. Nikdo
by pak ani nevěděl, že tam
nějaký obchvat máme. Ale
když to u nás jaksi nejde :(.
A konec odpovědi na můj dotaz mě opravdu dostal. Žádná
další protihluková opatření
se neplánují, protože poslední dobou město neeviduje
stížnosti na hluk z obchvatu.
Takže prostě dobré zprávy,
jsem jediný, komu hluk z obchvatu vadí. Filip Šimek,

opoziční zastupitel

Do obnovy památek na Otrokovicku
jsou investovány miliony korun
Snaha o zachování kulturních
památek pro budoucí generace patří k největším zdrojům motivace pro vlastníky
památek k jejich udržování
a opravám. Významné obnovy
kulturních památek se uskutečnily v letech 2014–2015
rovněž ve správním obvodu
obce s rozšířenou působností
Otrokovice (ORP). Vyplynulo
to z jednání Komise státní památkové péče.
„Obnova panského domu
v Tlumačově a střechy Hrubé
hospody v Napajedlích, rekonstrukce dvora a hasičské
zbrojnice ve dvoře napajedelské radnice, obnova interiérové dlažby v kostele sv. Jiljí

v Pohořelicích a restaurování
vstupního kamenného portálu
kostela sv. Martina v Tlumačově představovaly v letech 2014
a 2015 dohromady přibližně
16,5 milionu korun,“ uvedl
člen Komise státní památkové
péče Petr Klokočka.
Zásadní část nákladů nesou
vlastníci památek přesto, že
jsou využívány dotační tituly
Ministerstva kultury a Zlínského kraje – podíl dotací
na celkových nákladech činil
v průměru obou let jen 6,8 %.
Z prostředků dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností“ byla v roce 2015 podpo-

řena sanace vlhkosti kostela
sv. Jiljí v Pohořelicích a restaurování renesančního kamenného vstupního portálu
kostela sv. Martina v Tlumačově. V letošním roce se
s podporou stejného dotačního
programu v obvodu ORP Otrokovice provádí restaurování
ostění oken a dalších kamenných architektonických prvků
na věži kostela sv. Martina
v Tlumačově.
Vloni uskutečnilo město Otrokovice ve spolupráci
s nadačním fondem Adopce
památek obnovu kamenného
kříže v Kvítkovicích. Nadační
fond se na financování podílel
80 %, Otrokovice 20 %.  (ste)

z redakční pošty

Problematika krajského zdravotnictví se dotýká i nás,
občanů města Otrokovice
Milí spoluobčané,
rád bych se v tomto krátkém článku věnoval
problematice zdravotnictví ve Zlínském kraji, jež se přímo dotýká i nás, občanů, kteří zde
v Otrokovicích žijeme. Kraj je v současné době
zřizovatel a provozovatel Krajské nemocnice
Tomáše Bati ve Zlíně, Uherskohradišťské nemocnice, Kroměřížské nemocnice a nemocnice Vsetín. Nám všem je asi nejbližší Krajská
nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Tam většina z nás zamíří v případě, že řešíme jakýkoliv
zdravotní problém, který vyžaduje hospitalizaci. Podívejme se společně ve zkratce, jak si tato
nemocnice vede.
Jak jistě všichni dobře víte, nemocnice
ve Zlíně se již řadu let potýká s dluhy, které
pramení ze špatného hospodaření. V určité fázi
této nemocnici podle tisku hrozilo, že upadne
dokonce do insolvence. Kraj v této situaci zakročil a do zlínské nemocnice napumpoval částku 140 mil. korun, aby situaci zachránil. Dva
roky měla nemocnice tuto půjčku splácet, ale
nestalo se tak. Nyní jí kraj půjčku hodlá odpustit s odůvodněním, že se kraji daří, peníze má
a může si tento krok dovolit. Dalším příkladem
podivného fungování této nemocnice je fakt,
že koncem roku 2014 přišla o 30 mil. korun
z dotačních prostředků EU. Tyto peníze měly
sloužit na dostavbu dětského oddělení zlínské
nemocnice. Podle informací mělo dojít k vybudování nového pavilonu pro děti. Ten stávající
je již údajně nevyhovující. Ti z vás, co museli
se svými dětmi podstoupit hospitalizaci, vědí,
že se jedná o původní budovu z dob, kdy byla
nemocnice stavěna.
Další pro mě nepochopitelnou věcí je provoz oddělení zobrazovacích metod. Nemocnice
ve Zlíně vlastní např. magnetickou rezonanci
(MRI), která slouží pro zobrazování struktur
lidského těla. Tato technologie dokáže odhalit
řadu vážných nemocí. Čekací doba na vyšetření v řadě případů přesahuje i několik měsíců.
Některé nemoci za tuto dobu však dokážou napáchat nevratné změny v organizmu. Provozní
doba je na tomto oddělení od 7.00 hod. do 15.30
hod., ale pro urgentní příjem je k dispozici 24
hod. denně. Proč tedy i v době, kdy je možné
toto vyšetření provádět, není přístupné pro veřejnost? U některých nemocí jde přece o čas.
Že je málo laborantů, kteří tuto činnost vykonávají? To přece není odpověď. Počet lidí, kteří
toto specializované vyšetření potřebují, stále
roste. A jak bylo napsáno, v mnoha případech
včasné odhalení problému zachraňuje životy.
Ale jsou zde i světlé stránky, o kterých se pří-

liš nepíše, je však potřeba se o nich také zmínit. Například zlínská nemocnice vybudovala
v posledních 2 letech nové stomatochirurgické
oddělení pro celý Zlínský kraj. Rozšiřuje pracoviště intervenční radiologie o neuroradiologii
(semiinvazivní výkony za přispění zobrazovacích metod) zejména pro obory neurochirurgie
a neurologie. To je velkým přínosem pro léčbu
pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou,
která je u nás druhou nejčastější příčinou úmrtí. Za nelehkých podmínek obnovila traumacentrum a udržela další specializovanou péči
pro celý region (onkocentrum, neurochirurgii,
intervenční kardiologii, hrudní chirurgii atd.).
Kroměřížská nemocnice byla zase vybavena
kvalitním CT, což zlepšuje a urychluje diagnostiku pacientů v celém regionu i s návazností na péči prováděnou ve specializovaných
centrech ve zlínské nemocnici. Tato pozitiva se
odehrávají v nelehkých podmínkách. Příkladem
je nesystémové financování hlavně středního
zdravotnického personálu nemocnic krajem.
To je jedna z příčin omezeného využití druhého
MRI ve zlínské nemocnici s negativním dopadem na pacienty celého kraje. Dle mých informací začínající prodavačka v Lidlu má vyšší
plat než zkušený rentgenový laborant například
ve zlínské nemocnici. Příklady snah jak udržet
kvalitu zdravotní péče u vybraných typů diagnos můžete vidět například v 6 dílném seriálu
Medicína v kraji, který natočila TV Slovácko
v roce 2015/16 ve spolupráci s mnoha zdravotnickými zařízeními našeho regionu.
Problematika zdravotnictví je mnohem rozsáhlejší. Zabrala by řadu stran textu. Snažil jsem
se pouze poukázat na určité věci, které dle mého
názoru stojí za zmínku. Společně s lidmi, se kterými se o tuto problematiku zajímám, věřím, že
se situace brzy změní k lepšímu a nemocnice tu
bude pro nás, pro lidi, kteří sem tam potřebují se
zdravím pomoci.
A na závěr jedna PROSTĚ DOBRÁ ZPRÁVA. Víte, že nebylo v hlavní sezoně uzavřené koupaliště, přesto, že se zde konala velmi
úspěšná akce v rámci Otrokovických letních
slavností. Voda se po akci nemusela vypouštět,
koupaliště nemuselo být uzavřené, jak nás někteří zřejmě záměrně informovali. Provoz byl
zajištěn přesně tak, jak bylo městským úřadem
avizováno. A co víc, o akci na městském koupališti byl mezi návštěvníky velký zájem. Nezbývá než s úctou smeknout před pořadateli této pro
město významné akce. 

Ing. Ondřej Wilczynski, Ph.D.,

zastupitel města Otrokovice
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Dne 1. srpna by se dožil 70 let pan Aleš
VYCHODIL. Stále vzpomínají dcera Ivana
s rodinou, syn Aleš s rodinou, bratr Pavel s rodinou
a Ivana Divínová.
Na Tvé zpívání zůstalo jen vzpomínání. Dne
2. srpna nás před 19 lety opustila ve věku 60 let
manželka a babička, paní Marie ZIMÁKOVÁ.
Za společné vzpomínání děkuje manžel Jaroslav
a dcery Zdeňka a Alena se svými rodinami.
Loučení žádné, nezbyl vám čas, jen
velkou bolest zanechali jste v nás.
Dne 3. srpna uplynul rok, co nás navždy opustila maminka, babička, paní
Josefa BÚBELOVÁ a dne 26. srpna uplyne rok, co nás navždy opustil
tatínek, dědeček, bratr, pan Alexander BÚBELA. S láskou
vzpomínají synové Petr a Pavel s rodinami. Kdo jste je znali,
vzpomeňte s námi.
Dne 7. srpna jsme vzpomněli 3. výročí úmrtí mé
milované maminky, paní Libuše NOHELOVÉ.
Stále vzpomíná dcera Martina.
Dne 15. srpna uplynul rok od úmrtí našeho manžela, tatínka, dědečka a pradědečka, pana Jaroslava
DOLEŽELA. S láskou vzpomíná manželka a dcery s rodinami.
Dne 16. srpna by se dožila 92 let paní Drahomíra
HLEDÍKOVÁ a dne 28. července uplynul rok od
jejího úmrtí. S láskou vzpomíná syn s rodinou.
Dne 16. srpna uplynulo již 16 let, co nás opustil můj
manžel, tatínek, dědeček, pan Karel VEČEŘA.
S láskou stále vzpomíná manželka a dcera s rodinou.

Inzerce

Dne 18. srpna uplynuly smutné čtyři roky, co nás
navždy opustil pan Ladislav BURŠÍK. S láskou
v srdci stále vzpomíná manželka Bedřiška.

RESTAURACE DOLLY TRÁVNÍKY
ZVE V NEDĚLI 25. ZÁŘÍ NA

MICHALSKÉ POUŤOVÉ HODY
Inzerce

SPECIALITY Z VYHLÁŠENÉ DOMÁCÍ KUCHYNĚ

Dne 24. srpna by se dožil 95 let pan Josef
RYGAL a 5. července jsme si připomněli 10 let
od jeho úmrtí. S láskou vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.
Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Dne 27. srpna vzpomeneme 4. výročí úmrtí pana Antonína
VÍTKA. Stále vzpomínají manželka a děti
s rodinou.
Smutný je domov, smutno je v něm, na hřbitov zůstala cestička jen. Kytičku květů Ti můžeme dát
a se slzami v očích vzpomínat. Dne 28. srpna
vzpomeneme 13. výročí úmrtí našeho milého
manžela, tatínka, dědečka a pradědečka, pana
Františka KLEMENTY. S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinou, vnoučata a pravnuci Daniel,
Danielka a Zdeněček.
Dne 31. srpna by se náš tatínek, dědeček, pan
Josef Blažek dožil 90 let. S láskou vzpomínají manželka Blažena, dcera Hana a syn Zdeněk
s rodinami.
Dne 1. září uplyne již 5 let od chvíle, kdy nás opustil manžel, tatínek, dědeček, pan Jan HNILICA.
Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím tichou vzpomínku spolu s námi. S láskou a úctou manželka,
dcera a syn s rodinou
Dne 13. září si připomeneme smutné 7. výročí ode dne, kdy nás navždy opustil pan
Jan VESELÝ. S láskou v srdci vzpomínají manželka Ludmila, synové Miroslav, Jan a Milan
s rodinami a ostatní příbuzní.
Dne 19. září uplynou 2 roky od úmrtí naší maminky, babičky, prababičky, tety a milé známé Ludmily
STUŠOVÉ a v tomto roce i 3 roky
rozloučení se s jejím manželem, tátou, dědečkem, pradědečkem, panem
Jaroslavem PODAŘILEM. Kdo jste je měli rádi a znali jste je,
vzpomeňte s námi. S láskou i úctou vzpomíná dcera Magda, syn
Milan a celá rodina.

Redakce Otrokovických novin oznamuje
trvalé posunutí uzávěrky pro příjem příspěvků na 5. daného měsíce.
Uzávěrka příštího čísla je tedy 5. září, dalších čísel 5. října,
5. listopadu, 5. prosince a následujících čísel také vždy
k 5. dni měsíce.
Děkujeme za pochopení. Redakce Otrokovických novin

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.
Web Městské televize
Otrokovice:
www.televizeotrokovice.cz

INZERCE
Koupím udržovaný byt 2+1
(3+1), balkon, jen Otrokovice.
Tel.: 607 431 679.
PLYNOSERVIS-TOPENÍ

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

NADĚJE,
pobočka Otrokovice,
nabízí volná pracovní místa
na pozici
zdravotní sestry
a
pracovníka
v sociálních
službách
v domově pro osoby se
zdravotním postižením.
Bližší informace podá
Mgr. Martina Langerová
na tel. č. 775 889 665.

Zkoušky na motocykl ponovu
Dokončení ze strany 1
V první části zkoušky navíc prokazuje dovednosti při
zvláštních jízdních úkonech
jako například slalom při rychlosti chůze, slalom v rychlosti
40 km/h, brzdění na stanovenou vzdálenost z rychlosti nej-

méně 50 km/h, brzdění na přesnost ve stanoveném úseku
z rychlosti nejméně 50 km/h
a vyhýbání se překážce při počáteční rychlosti nejméně 50
km/h.
Protože v Otrokovicích není
plocha vhodná pro bezpečné

6 ks
č
149 K

ODVOZ ZDARMA – cena dohodou

Děkujeme všem,
kteří doprovodili v sobotu
9. července pana
Františka
S t a ň k a
na jeho poslední cestě a svou
účastí se snažili zmírnit naši
velkou bolest. Rovněž děkujeme za květinové dary a také
zlínské cimbálové muzice
a zpěvákům. Za celou rodinu manželka Anna Staňková
a synové Miloslav, František.
Také děkuji všem, kteří nám
pomáhali při jeho nemoci.
Manželka

provádění těchto úkonů, začínají zkoušky na letišti v Halenkovicích. V ostrém provozu
se pak setkáte s žákem a doprovodným vozidlem označeným na střeše krychlí MOTOZKOUŠKA. 
(red)
Foto: Anna Novotná

Inzerce

Dne 17. července uplynuly 2 roky, kdy nás navždy
opustil manžel, pan Miroslav ŠPRŇA. S láskou
vzpomíná manželka Alena, vnuk Dominik, vnučka
Sarah a bratr František s rodinou.

Odešla jsi, však ve vzpomínkách žiješ s námi
dál. Dne 23. srpna by se dožila sedmdesátých
narozenin naše maminka a babička, paní Hana
WILLERTOVÁ. S láskou a úctou vzpomínají
dcera Ilona a syn Jaroslav s rodinami. Kamarádi
a přátelé, vzpomeňte si s námi.

Inzerce

I když vám osud život vzal, v našich
srdcích žijete dál. Dne 5. května
uplynulo 5 let, kdy nás navždy opustil syn a bratr, pan Radek BELANT.
Dne 6. září by se dožil 60 let pan
Zdeněk BELANT. S úctou a láskou vzpomíná Věra a Petra Belantovy a ostatní příbuzenstvo.
Děkujeme za tichou vzpomínku těm, co je znali a měli rádi.

poděkovÁNÍ
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Úspěchy mladých sportovců Základní školy Trávníky
V uplynulém školním roce se
děti ze Základní školy Trávníky
zúčastnily mnoha sportovních
soutěží. Úspěchy se to hemží
ve všech odvětvích, a to například v atletice, fotbale, florbale,
a dokonce i v tanci. Sportovní
naděje najdeme napříč všemi
ročníky.
Na podzim byli úspěšní florbalisté z prvního stupně, kteří
si z Vánočního turnaje odvezli
1. místo a z okresního kola
Think blue cup místo druhé.
Na prvním stupni se daří také
atletice. Z okresního kola Štafetového poháru jsme si odvezli
celkem tři zlaté a jednu bronzovou medaili a také celkové
1. místo. Na děleném 1. až 2.
místě skončili fotbalisté v okrskovém kole McDonald‘s cupu.
I vybíjená je naší silnou stránkou a okrskové kolo pro nás
bylo opět zlaté. V neposlední
řadě je důležité zmínit aerobik
– tým se sestavou Louskáček
získal například Cenu starosty

města Otrokovice z přehlídky
pódiových skladeb a 3. místo
ve finále soutěže Aerobic tour.
Největším úspěchem je ale
krásné 3. místo v celorepublikovém finále Česko se hýbe
v Praze.
Neztratili se ani žáci z dru-

hého stupně. Chlapci získali
1. místo v okrsku v halové kopané a následně 2. místo v kole
okresním. V okresním kole
fotbalu obsadili naši chlapci
1. místo. Úspěšní jsou také
běžci, především Jakub Šustek,
který skončil v přespolním běhu

Opětovné setkání zahrádkářů se školáky

Inzerce

V krásném prostředí přírody u vod Bezedné a Německé proběhlo již třetí setkání v pořadí s dětmi
5. ročníku ZŠ Trávníky a členy ZO ČZS Spytihněv Bezedné Německé. V průběhu celodenní akce
organizované učitelkou Slávkou Onderkovou proběhlo i odpolední setkání se zahrádkáři, kde již
byly připraveny pro děti různé soutěže, opékání špekáčků a rovněž jako v předešlých letech sběr
odpadků kolem místních vod. Je však vidět, že se rybáři a zahrádkáři o čistotu břehů dobře starají,
a tak měly děti radost z každého nalezeného papírku. K historické památce místního valu jsme se
tentokrát nedostali, jelikož je osázen vzrostlou kukuřicí. V loňském roce se u Ing. Lachendry dětem
líbila rodina ježků a letos to byly žluté maliny. Z nadšení dětí bylo vidět, že je poznávání přírody
evidentně baví a je třeba za to poděkovat jejich učitelce. Paní Onderková byla však s těmito dětmi
již naposledy, jelikož si od nového školního roku přebírá děti z 1. ročníku. Všichni ale věříme, že je
vychová stejně dobře jako tyto děti, se kterými se již musela rozloučit.
Jiří Zámečník

s názvem Trnavský vrch na
1. místě, později pak na krajském finále v Bystřici pod
Hostýnem doběhl druhý. Opomenout nesmíme ani atlety. Pohár rozhlasu nám zajistil další
umístění. Aleš Kučera obsadil
1. místo, Michaela Dostálová
2. místo a Jakub Šustek 3. místo. V kategorii žákyň na atletickém čtyřboji skončila Kateřina
Němečková třetí. Řadu skvělých výkonů předvedli a hezká
umístění naší škole zajistili bratři Kučerovi. Milan a Aleš posbírali na atletických závodech,
jako byly Otrokovické halové
přebory škol, atletický čtyřboj
na ZŠ Mánesova a Otevřené
mistrovství Otrokovic v hale,
spoustu prvních a druhých míst.
Je vidět, že sport se na ZŠ
Trávníky určitě neztratí. Věříme, že nám roste skvělá sportovní základna, a to ve všech
odvětvích.

Martin Hložek,

vyučující TV

Děti se bavily s DDM

Dům dětí a mládeže Sluníčko připravil také letos pro předškoláky
a školáky zajímavé příměstské
i pobytové tábory se spoustou
aktivit. Na příměstském táboře
Expedice z pohlednice se věnovali sportovním a naučným aktivitám – první den tábora navštívili pomyslně ostravskou Zlatou
tretru, další dny se ale vydali i na
výlet do Kroměříže či Olomouce.
(ano), foto: Anna Novotná

Modeláři mají půl sezony za sebou
Sezona lodních modelářů začala zkraje května hned dvěma
závody. První se jel v Třešti,
kde nás uvítalo nejen slunečné,
ale i větrné počasí. Žák Jakub
Kala zajel ve dvou kategoriích, a to ECO mini standard
a ECO expert čtvrtá místa. Žák
Daniel Kala soutěžil v kategorii ECO mini standard, kde se
umístil na sedmém a v kategorii EX 500 na patnáctém místě
z osmadvaceti soutěžících.
Za seniory se klání zúčastnil vedoucí týmu Václav Kala
– v kategorii ECO MP získal třetí místo. Druhý závod
se konal v Blansku, kde nás
velmi potrápilo počasí. Kvůli
nárazovému větru modely létaly spíše vzduchem, než aby
jezdily po hladině. Žák Jakub
Kala zajel v kategorii ECO
mini standard na sedmém místě a v kategorii eco mini expert na čtvrtém místě. Žák Daniel Kala jel v kategorii ECO
mini standard na osmém místě
a v EX 500 si zlepšil umístění
třináctým místem.

Za seniory Václav Kala jel
v kategorii ECO mini expert
kde se umístil na páté pozici
a v kategorii ECO MP na třetí pozici. Závod pokračoval
v červnu, zde za seniory se
zúčastnil týmový kolega Petr
Stoklasa, který zajel velmi
pěkné výsledky, a to v kategorii ECO mini Expert třetí místo a v kategorii ECO MP třetí
místo. Tímto bych poděkoval
výboru klubu MK Otrokovice
za podporu týmu.
Václav Kala,

MK Otrokovice,

lodní modeláři

SPŠ Otrokovice se inspiruje u odborníků v zahraničí
zábava
efektivita
komunikace
aktivní přístup
kvaliﬁkovaní lektoři

Děkujeme moc touto cestou městu Otrokovice, hasičskému záchrannému sboru v Otrokovicích, Městské policii Otrokovice
a Domu a kavárně Naděje na Baťově za pomoc se zajištěním programu pro děti příměstského tábora s angličtinou. Přejeme všem
hodně štěstí a úspěchů v jejich další práci.
Ing. Maxmilián Lukesz, MAXIMUM, jazyková agentura s .r. o.

V krásném prostředí italského města Pisa se na konci
června uskutečnilo 5. mezinárodní setkání zástupců
čtyř škol z Itálie, Rumunska,
Maďarska a České republiky
v projektu Interactive Catering and Tourism: a European Approach. Projekt se
zabývá tvorbou metodických
materiálů k výuce cateringu
na středních školách a jeho
součástí je pravidelné setkávání partnerů.
Setkání v Pise se zúčastnilo
pět pracovníků Střední průmyslové školy Otrokovice.
Společně s dalšími partnery řešili projektové výstupy
včetně obsahu připravovaného E-booku, který bude k dis-

pozici také pro další evropské
školy zaměřující se na výuku
gastronomie a cestovního ruchu. Příklady dobré praxe zapojených škol budou zaznamenány v dalším společném
výstupu týkajícím se metodologie a aktivního zapojení
studentů do výuky cateringu.
Účastníci se podrobně zabývali velmi důležitou částí EU
projektů, a tou je propagace
a diseminace, tj rozšiřování
podstatných informací o události, situaci, výsledcích projektu.
Po projednání projektových záležitostí se účastníci
vypravili prohlédnout si zajímavosti ve městě Pisa. Předposlední den pobytu se všich-

ni přesunuli do Florencie, kde
se kromě významných kulturních památek nachází také
světoznámá soukromá škola
kuchařů. Je vybavena špičkovými zařízeními a přístroji, učí v ní vážení odborníci
na catering a její absolventi
se uplatňují nejen v italských
restauracích a pizzeriích, ale
po celém světě.
Účast v mezinárodních projektech je velmi užitečná pro
všechny zapojené partnery,
jejich domovské školy i regiony, ze kterých přicházejí.
Navazují se cenné vazby, předávají zkušenosti a inspirace
nejen v profesní oblasti.
Dana Mošnovská,

SPŠ Otrokovice
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Atletika v Otrokovicích slaví letos 80 let – začátky a válečná léta
Atletika má výhodu mnohostrannosti – svou disciplínu
si v ní může najít jaždý, kdo
se chce věnovat pohybu.
V Otrokovicích funguje atletický oddíl od roku 1936.
Protože je historie oddílu
opravdu bohatá, najdou
čtenáři povídání o tom, jak
šla léta s otrokovickou atletikou, v několika vydáních
Otrokovických novin.
Nyní představujeme první
část – začátky a válečná léta.
V srpnu 1936 přišli za atletem a atletickým pracovníkem
Františkem Doležalem tři učni,
že by měli zájem o atletiku.
Chtěli závodit za SK Baťa Zlín,
jehož byl členem. V té době
měl však zlínský oddíl výborné dorostence, a tak musel tyto
učně zklamat. Řekl jim však,
že pokud jich bude dost, mohli
by závodit za oddíl SK Baťov
Otrokovice. Další den jich při-

Rok 1939. Na snímku uprostřed Doležal, zakladatel oddílu, sto-

Rok 1940. Skok vysoký, hřiště
jící Vondrák, Kuča, Louda, Faflík, Eschler, Žemla, dole Novák, u škol – Mazáč, 150 cm.
Crlík, Bisinger, Kucharik, Stýblo.
Snímky: archiv TJ Jiskra Otrokovice
šlo přes dvacet. Upozornil je,
že chtějí-li něčeho dosáhnout,
musí poctivě trénovat a zároveň požádal výbor SK Baťov
o ustavení oddílu. Výbor souhlasil a přislíbil také finanční

pomoc. V roce 1937 pak tito
dorostenci získali na přeboru
ČSR pěkné 8. místo. Nejlepším z nich byl Oldřich Louda,
který zvítězil v běhu na 200
metrů. Po mobilizaci v roce

1938 mnozí z atletů činnosti
zanechali. Přesto však Antonín Mazáč zvítězil na Přeboru
ČSR v běhu na 3 000 metrů.
V těchto letech úspěchy střídaly neúspěchy. Přeborníkem

VIP víceboj byl zážitkem pro sportovce i diváky

ČSR se stal v roce 1940 Josef
Hlávka, v běhu na 1000 metrů byl druhý. V družstvech
skončili mladší dorostenci
opět osmí. Koncem roku byli
někteří závodníci pracovně
převedeni, proto se František
Doležal vzdává práce a odchází z Otrokovic.
Díky jeho poctivým záznamům se dochovaly písemné
materiály a tím i výkony v tabulkách. Po jeho odchodu už
tyto materiály chybí. Pouze
v celostátních tabulkách se
dochoval z roku 1944 výkon
oštěpaře Jana Perka.
Podle vzpomínek Jana Perka se koncem války o udržení
atletiky staral vychovatel firmy Baťa Stanislav Dvořáček.
Díky jemu se Perek dostal
na závody do Prahy, kde zvítězil výkonem 53,11 metru, což
byl tehdy nejlepší výkon Čech
a Moravy. 
Petr Gybas,

TJ Jiskra Otrokovice

Barum Rally nabídne
atraktivní podívanou
Jen týden zbývá do startu 46. ročníku Barum Czech Rally Zlín 2016. První vůz odstartuje v pátek 26. srpna v 16 hodin ze zlínského náměstí Míru. Vítězná posádka má
dorazit zpět před zlínskou radnici v neděli
28. srpna. Loňské vítězství bude obhajovat
posádka Jan Kopecký, Pavel Dresler. Centrem dění budou i Otrokovice. Vozy totiž
budou mít technickou přejímku a zázemí
v areálu Continental Barum, navíc v sobotu
bude Obchodní ulice místem kontroly přeskupení vozů Star rally historic. Pokud jde
o adrenalinový zážitek spojený se sledováním rallye, v těsném okolí města se
koná od 9.15 hodin kvalifikační zkouška
na úseku Pohořelice –Komárov – nejdříve
pro jezdce s prioritou FIA a ERC. Po odjetí kvalifikace bude na uzavřeném úseku
pokračovat shakedown pro ostatní jezdce.
Testovací rychlostní zkouška se v tomto
4,71 kilometru dlouhém úseku koná od
10.15 do 13 hodin.
(red)

Nevadil ani déšť. Sobota 16. července byla dnem plným atletických zážitků a výkonů. Na VIP víceboji konaném tradičně na

Novém stadionu soutěžili muži, ženy i děti. Kvůli odpolednímu dešti se musela část dětských disciplín přesunout pod zastřešenou tribunu, ale děti mohly být díky tomu v opravdu těsném kontaktu s fandícími.
(ano), snímky: Anna Novotná

Pozor, změna
termínu u pronájmu
městských
sportovních zařízení
Komise mládeže a sportu
při Radě města Otrokovice
upozorňuje zájemce o pronájem městských sportovních zařízení pro školní rok
2016/2017, aby zasílali své
žádosti o:
• školní tělocvičny přímo
ředitelům jednotlivých škol
• Městskou sportovní halu
správci Městské sportovní
haly společnosti
Tehos s. r. o., k rukám jednatele
to vše do 26. srpna 2016.
Mgr. Barbora Šopíková,

vedoucí OŠK

V sobotu 27. srpna bude z části uzavřena ulice Obchodní od 12 do 21 hodin pro potřeby 46. Barum Rally, kdy
zde bude kontrola přeskupení vozů
STAR RALLY HISTORIC a vzdálená tankovací zóna.

Veteránští atleti si přivezli z mistrovství pět medailí
Otrokovičtí veteráni si dojeli do Svitav,
kde se konalo mistrovství České republiky,
pro pět medailí. Jiří Urban jako jednašedesátiletý sprinter zaběhl sto metrů za 13,35
sekundy, což mu vyneslo zlatou medaili
a nový český rekord. Bývalo zvykem, že
si tutéž medaili vozil i z dvojnásobné trati.
Tentokrát však svému mladšímu soupeři
podlehl o tři setiny vteřiny a dostal medaili stříbrnou. Zdeňce Plesarové vyšel
nejlépe hod kladivem, kde zvítězila výkonem 37,38 metru. V hodu břemenem dosáhla výkonu 11,35 metru a byla stříbrná.
V hodu diskem byla čtvrtá hodem 25,35
metru.
Petr Gybas, který mistrovství zajišťoval
u počítače, si „odskočil“ na trojskok, kde
vyhrál výkonem 9,04 metru. Čtvrtý náš
účastník, jednadevadesátiletý František
Tomášek, si zaběhl sto metrů a skákal trojskok. V obou disciplínách obsadil shodně

Rekordman. Jiří Urban získal český
rekord v běhu na šedesát a sto metrů.
Foto Denisa Marčíková
8. místo (21,36 sekundy a 4,12 metru),
obojí je český rekord.
Mistrovství se konalo zároveň jako kvalifikace pro mezistátní šestiutkání. První tři

jmenovaní si zajistili účast svými výkony
a v červenci odjeli reprezentovat Českou
republiku do Čejkovic. V konkurenci šesti států si vedli dobře. Jiří Urban byl třetí na šedesát metrů časem 8,05 sekundy
a získal pro naše barvy 9,5 bodu. I tento
výkon je českým rekordem. Byl také nominovaný na štafetu 4x300 metrů, která byla
v cíli třetí v čase 2:43,36 minuty.
Zdeňka Plesarová byla dvakrát čtvrtá,
a to jak v hodu kladivem (38,05 metru),
tak i v hodu břemenem (12,15 metru),
čímž se postarala o zisk 18 bodů. Petr Gybas, který opět zajišťoval utkání počítačově, si dal pauzu na soutěž v trojskoku a byl
třetí výkonem 9,26 metru, což znamenalo
10 bodů. V celkovém pořadí žen i mužů
zvítězili rakouští závodníci před našimi,
na dalších místech byli Maďaři, Slovinci,
Švýcaři a Chorvati.

Milena Marčíková

Otrokovické

12

noviny

Panteři jsou nažhavení na další superligovou sezonu

Florbalový klub PANTHERS
OTROKOVICE v září nastoupí již ke své 6. sezoně v nejvyšší české florbalové soutěži
– Tipsport Superlize. Srpen
je tedy pro mužské „áčko“ ve
znamení vrcholení předsezonní
přípravy. Z atletického oválu se
přesouvají zpátky na palubovku
a běžecké boty mění za sálovou
obuv a místo činek v rukou už
mají správné nářadí – florbalové hole.
Panteři mají za sebou již
několik přátelských utkání,

ve kterých nový hlavní trenér
Karel Ševčík vytipovává nové
posily a tým ladí taktické věci.
Vrcholem přípravy je nejprestižnější mezinárodní turnaj na
světě, pražský Czech Open. Na
něm se otrokovičtí florbalisté
v základní skupině utkají s
týmy Sokol Královské Vinohrady, FBC Česká Lípa a švýcarským Wiler-Ersigen U21.
Mládež Panterů také nezahálí. O prázdninách stihli hráči
napříč všemi kategoriemi objet
ty největší mezinárodní florba-

lové turnaje v České republice.
Ještě v červnu vyrazili mladší
žáci tradičně na Ostrava Junior
Cup. Spousta hráčů odehrála
vůbec první mezinárodní zápasy, což byla pro všechny mladé
Pantery obrovská zkušenost.
Starší žáci, dorostenci a junioři
změřili síly s těmi nejlepšími
týmy nejen z České republiky
na brněnském turnaji Hummel
Open Game. Pro většinu hráčů
to bylo poslední vystoupení ve
své kategorii, jelikož od další
sezony postupují zase o úroveň

FitKoloběh aneb Novinka pro Otrokovické: jízda na koloběžce

výše. Posledním a největším
turnajem, na který se mládež
PANTHERS OTROKOVICE
vydala, byl Prague Games. Na
největší mládežnický turnaj
v Evropě se vydaly kategorie
starších žáků a juniorů. Oba
týmy se statečně rvaly o co nejlepší umístění, zahraniční celky
ovšem v play-off vystavily oběma týmům stopku.
Rád bych také upozornil, že
v září pořádáme nábor nových
hráčů ve věku od 6 do 15 let.
Informace a kontakt na trenéry

jednotlivých kategorií naleznete na našich webových stránkách www.panteri.cz. Těšíme
se na vás!
Závěrem bych rád pozval diváky do ochozů sportovní haly
na Štěrkovišti. Do Otrokovic
zamíří Tipsport Superliga až ve
třetím kole, tedy 28. září. Panteři hostí jihomoravské derby
proti Bulldogs Brno. Na zápas
srdečně zveme všechny fanoušky otrokovického florbalového
klubu.
Jaromír Malina,

Panthers Otrokovice

Jiskra handball cup
Otrokovice, hala Štěrkoviště, 26.–28. srpna
www.jiskraotrokovice.sklub.cz

Nábor nových členů aerobiku

Vinotéka
„u karla“

16.30–17.30 hodin, v ZŠ T. G.
Masaryka. První trénink se koná
6. září. 
(red)

&

WakeMorava

Inzerce

AK Coco Otrokovice nabírá do
týmu aerobiku nové členy ve
věku 4–8 let. Cvičí se v úterky,

wakeboard, surf
vodní lyže

děkují celé posádce pod vedením pana kapitána
„Šímy“ za umístění na 3. místě za 100 m sprint
na „Otrokovické Zubr desítce“. Díky za podporu také
všem přátelům a fanouškům.

Jen málokterá sportovní aktivita dokáže zpevnit zádové
svalstvo tak jako právě jízda na
koloběžce. Ve spojení se zdravým životním stylem a vyváženou stravou ji lze efektivně
využít při aktivním snižování
nadváhy.
Kroužek FitKoloběh Otrokovice pořídil čtrnáct nových
koloběžek Kostka – deset pro
dospělé a starší děti a nově čtyři i dětské. Koloběžky plně využívá na cvičení a různé akce
na hřišti u sokolovny, pravidelné vyjížďky a výlety každý den
včetně víkendu. Již nyní máme
vytvořené pravidelné skupiny

od dětí až po skvělé seniory.
Od začátečníků po pokročilé
skupiny. Přidat se může opravdu každý – buďto si rezervovat
koloběžku u nás, nebo přijet
na vlastní. Další informace
včetně časů našich vyjížděk
a akcí naleznete na www.sokolovnaotrokovice.cz, FB Sokolovna Otrokovice a skupině
na FB Koloběžky Otrokovice.
Neváhejte proto a přidejte se
k nám. Je možnost se domluvit
i na čistě soukromých jízdách.
S koloběžkářským pozdravem
Trhni si:)
 Alena Ježová, TJ Jiskra

Otrokovice, odbor SPV

Starší dorostenci Viktorky vyklepli všechny soupeře
Družstvo starších dorostenců
klubu FC Viktoria Otrokovice
se zúčastnilo ve dnech 28.–31.
července mezinárodního fotbalového turnaje Cup Denmark
v Dánsku. Tento turnaj měl
několik věkových kategorií,
přičemž náš tým soutěžil v kategorii 1997–99. Našimi soupeři pro utkání ve skupině se
stalo Maďarsko, Švédsko a Holandsko.
Úvodní zápas se klukům vydařil. Nad týmem z Maďarska
zvítězili 5:1 (B: Marčík, Aron,
Votava 2x). Druhým zápasem
se kluci vytáhli proti švédskému soupeři, kterého rozstříleli
7:0 (B: Votava 3x, Aaron 2x,
Horák 2x). Ve třetím, posledním zápase podlehli Viktorii
také Holanďané, a to 1:3 (B:
Aron, Votava 2x)
Semifinálovým soupeřem
Viktorky se stali Ukrajinci,

nad kterými tým z Otrokovic
zvítězil 2:0 (B: Marčík, Horák). Tímto zápasem si kluci
vybojovali možnost hrát velké
finále mezinárodního fotbalového turnaje, v kterém se utkali
s mužstvem z Palestiny. Viktoria pokračovala ve vítězném
tažení a porazila protihráče
4:2 (B: Dvořáček, Červenka,
Horák 2x). Mezinárodní turnaj v Dánsku tedy suverénně
ovládla Česká republika a jeho
vítězný pohár si mužstvo FC
Viktoria Otrokovice přivezlo
domů do své sbírky.
Tato dlouhá cesta byla pro
mnohé náročná, ale na jejím
konci velmi úspěšná. Tímto
bychom chtěli poděkovat celému týmu za jejich výborné
výkony, bojovnost a přistupování ke každému zápasu. Dále
trenérovi Petru Štěpaníkovi
za jeho profesionalitu a podpo-

ru, která pro kluky byla velmi
důležitá. V neposlední řadě
celému realizačnímu týmu této
skvělé akce, zvláště našim řidičům: Gracia Martin a Gracia
Zdeněk, protože bez nich by to
nešlo.
Pro kluky z Viktorky to byl
výborný zážitek, doufáme, že
je tato zkušenost posune dál
a věříme, že podobných fotbalových akcí bude více a o této
skvělé partě hráčů ještě uslyšíme.
Soupiska: Surovec Adam,
Zálešák Tomáš, Tichý Václav,
Červenka Jakub, Bína Marek,
Malota Ondřej, Horák Daniel,
Hasslöcher Aaron Elias, Smejkal Tomáš, Marčík Zdeněk,
Paták Dominik, Votava Matěj, Vrága Dominik, Červenka
Petr, Dvořáček Dominik, Blanař David, Tomaštík Michal,
Švach Patrik. 
(pš)

Otrokovické veslování slaví opět úspěchy v nejvyšších soutěžích. Ve dnech 9.–10. července se konalo mistrovství Evropy
juniorů v litevské Trakaji a veslaři z TJ Jiskra Otrokovice zde
měli své zastoupení. Valentýna Solařová byla členkou reprezentační osmy juniorek, která se probojovala až do finále A.
Zde po vyrovnaném souboji získala vynikající 4. místo. Spolu
s párovou čtyřkou juniorek to byl nejlepší výsledek děvčat
a druhý nejlepší výsledek české výpravy. Díky tomuto úspěchu získala posádka možnost startu na mistrovství světa juniorů, které se bude konat koncem srpna v Nizozemsku. 

Jiří Kubíček, veslařský oddíl TJ Jiskra Otrokovice
Inzerce

TJ Jiskra Otrokovice, oddíl SPV začal na sokolovně
provozovat novou zábavnou
sportovní aktivitu – jízdu na
koloběžce. Naším cílem je nabídnout stávajícím a novým
členům přitažlivou komplexní
pohybovou aktivitu, při které
dojde díky jízdě na koloběžce ke zvýšení kondice, svalové síly, protažení zkráceného
svalstva. Je to nevyčerpatelný
zdroj radosti z pohybu. A nejen
to, je zde i společenská stránka
věci. Poznáváte nové přátele,
objevujete zajímavosti ve svém
okolí, krásně se uvolníte a vyčistíte hlavu.

Valentina Solařová ve finále
mistrovství Evropy juniorů

MAXIMUM, jazyková agentura
OTROKOVICE – nám. 3. května 1791
(nová budova MÚ, 1. patro), tel.: 777 832 792

