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Požár v průmyslovém areálu
Toma a přívalový déšť s náhlým
zvýšením hladiny řeky Dřevnice.
Tyto dvě mimořádné červencové
události letošního roku rozpoutaly v Otrokovicích diskuse o rozesílání informačních a krizových
SMS zpráv, které jako nadstandardní služby k informování
obyvatel poskytuje radnice. Aby
se předešlo dalším nejasnostem,
přistoupilo vedení města k úpravě pravidel rozesílání textových
zpráv. Jaký je rozdíl mezi krizovou a informační SMS zprávou?
Jaké informace zaregistrovaní
občané obdrží? Pojďme si odpovědět na tyto otázky.
Krizové SMS zprávy byly
zavedeny v roce 2011 s cílem
rozšířit možnost informovanosti
obyvatel Otrokovic při vzniku
mimořádné situace. Aby byla krizová zpráva lidem zaslána, muselo být naplněno alespoň jedno
ze tří kritérií, a to buď ohrožení
majetku, zdraví, nebo života obyvatel. „Při požáru v průmyslovém
areálu Toma mi velitel zásahu
sdělil, že ani zdraví, ani život
nebo majetek občanů ohroženy
nejsou. K odeslání krizové zprávy
jsme tedy v souladu s výše uvedenými pravidly nepřistoupili.

Bylo ale rozhodnuto, že necháme
vyhlásit rozhlasem (Informačním
výstražným a vyrozumívacím
systémem – IVVS) informaci, že
došlo k požáru, s doporučením,
aby lidé zavřeli kvůli způsobenému kouři okna,“ vysvětlil starosta
města Jaroslav Budek, proč nebyla při požáru krizová SMS zpráva
zaslána a jaké opatření k informování občanů bylo učiněno.
Po události v Tomě a po reakcích občanů přistoupila radnice
k přehodnocení podmínek pro
odesílání těchto zpráv a k dalším opatřením. Nová úprava má
rozšířená pravidla a říká, že když
vznikne nepředvídaná, mimořádná či krizová situace, byť při
ní nebude naplněno ani jedno ze
tří kritérií, přesto bude krizová
SMSka rozeslána s informací,
že došlo k dané události. „Cílem
této úpravy je především uklidnit
obyvatele města, že ačkoliv došlo
k mimořádné situaci, není zde
žádné ohrožení,“ shrnul Budek.
Doplnil, že text krizové SMS je
bezprostředně po odeslání zprávy
také vysílán v Městské televizi
Otrokovice. Současně se zpravidla informace vyhlásí městským
rozhlasem (IVVS). Další opatření učinil starosta nařízením, které

upravuje, že pravidelná kontrola
městského rozhlasu (IVVS) se
bude provádět jedenkrát v roce,
zatímco dříve se prováděla pouze
jedenkrát za dva roky.
Krizové SMS zprávy zasílá
stálá služba Městské policie Otrokovice na základě rozhodnutí
starosty, případně místostarosty
města, a to na návrh člena pohotovostní služby města nebo
vedoucího oddělení krizového řízení. Rozesílání informační SMS
zprávy bylo zavedeno v roce
2013 jako doplňková služba
ke krizovým SMS.
„Hlavní rozdíl spočívá v tom,
že informace, které jsou prostřednictvím Info SMS zpráv zasílány, se týkají událostí a okolností
předem známých. Lidé dostávají
zprávy zejména o omezeních,
která výkonem svých činností způsobí samo město či jiný
subjekt. Tématy jsou například
dopravní omezení, uzavírky z důvodů oprav, výpadky elektřiny,
vody nebo třeba tepla,“ objasnil
starosta.
Služba Info SMS je vykonávána oddělením kanceláře starosty,
výjimečně pracovníky IT po pokynu starosty či místostarosty.

Pokračování na str. 4

úvodní slovo
Vážení SPOLUOBČANÉ ,
letos je to deset let, kdy podepsali představitelé polského Zawadzkého a Otrokovic smlouvu o partnerské
spolupráci. Kmotrem vzniku partnerství byla slovenská Dubnica nad Váhom, která v té době již partnerským městem Otrokovic byla a zároveň měla smluvně navázány přátelské vztahy se Zawadzkým. Byl to tenkrát další z kroků k vytvoření Visegrádské čtyřky spolupracujících měst – Dubnica nad Váhom, Otrokovice,
Vác a Zawadzkie. Máme-li přátele v polském Zawadzkém, je myslím na místě něco o nich vědět. Zawadzkie
je město v Horním Slezsku, má asi 7,5 tisíce obyvatel. Jistě bychom našli více věcí, které spojují toto polské
město s Otrokovicemi, ale zmíním jen některé. Město Zawadzkie, podobně jako náš Bahňák a Stará kolonie,
vzniklo nejprve jako kolonie domů pro pracovníky továren – hutí, a to v 19. století na místě s množstvím
bažin a rybníků u řeky Malá Panew. Dělnické osady byly úředně spojeny roku 1897 pod názvem Zawadzkie,
pojmenované podle ředitele hutí Františka von Zawadzky. Nové sídlo mělo charakter městský, průmyslový
a již v 19. století bychom v něm nalezli nádraží, školu, nemocnici, lékárnu a dva kostely, katolický a protestantský.
Zlomem ve vývoji Zawadzkého byla 60. léta 20. století, kdy byla postavena válcovna a výrobna ocelových
trubek. Huť se rozvíjela a rozšiřovala a spolu s ní město, které již nebylo jen dělnickou kolonií. V Otrokovicích obdobný vývoj nastal počátkem 70. let 20. století, kdy byla otevřena nová pneumatikárna, současný
Continental Barum, a počet našich obyvatel se více než zdvojnásobil. V roce 1962 sídlo obdrželo městská
práva. Otrokovice se povýšení na město dočkaly v roce 1964, a to je další z podobností našich měst.
Poslední historickou podobností mezi Zawadzkým a Otrokovicemi je tragický povodňový rok 1997. V tom
roce také Zawadzkie postihla tisíciletá povodeň, která naštěstí zaplavila jen nejníže položenou ulici ve městě a způsobila lokální záplavy. V roce 2010 další povodeň způsobila přelití hutní nádrže, jejíž voda se vlila
na hlavní městskou ulici a poprvé v historii zaplavila centrum města.
Zawadzkie je průmyslovým městem, s bohatým společenským, kulturním a sportovním životem, městem,
v jehož těsné blízkosti se nachází krásná přírodní oblast údolí řeky Malá Panew s možností vyžití pro
cyklisty i vodáky. Zawadzkie je od Otrokovic vzdáleno 240 kilometrů. Bližší informace můžete najít na internetových stránkách tohoto města www.zawadzkie.pl.
.
Mgr. Jiří Turčín, vedoucí oddělení kanceláře starosty

Otrokovičtí „dobráci“ mají
nového pomocníka

U nás bude jako v ráji. Nebo ve svém živlu? Dobro-

volní hasiči v Otrokovicích se dočkali nového profesionálně vybaveného požárního vozidla. V pátek 16. září přibyla
jednotce Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Otrokovice
cisternová automobilní stříkačka za téměř šest milionů korun. Na úhradě se finančně podílel Zlínský kraj částkou
půl milionu korun, Ministerstvo vnitra České republiky
přispělo 2,5 milionu korun a největší část, 2,9 milionu korun, uhradilo město Otrokovice. V uplynulých letech byla
jednotka SDH Otrokovice přivolána ke všem požárům
v Otrokovicích a okolí. To dokazuje nezbytnost pořízení
nového požárního vozidla, které splňuje současné požadavky. Doposud jednotka disponovala technikou AVIA z roku
1998 a TATRA CAS 32 z roku 1986. Nyní získali dobráci
cisternovou stříkačku na podvozku TATRA 815 TERRA
s výkonem čerpadla dva tisíce litrů za minutu o obsahu nádrže na vodu 4,2 kubických metrů.

(red), foto: Anna Novotná
Inzerce

Informační a krizové SMS zprávy nově

Inzerce

21. října 2016
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zdarma – neprodejné
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Snímky: marie zahradníčková

Porota vybrala letošní nejpěknější výsadby ve městě

Květinová výzdoba oken, balkonů a předzahrádek bytových domů. 1. mís- Květinová výzdoba oken, balkonů a předzahrádek bytových domů. 2. místo

– Stanislava Žiláková, Jarmila Smolinková a Zdislava Straková – úprava záhonů před
vchody v ulici Olbrachtova.
Že občané Otrokovic dbají
o prostředí, ve kterém žijí, dokazuje již 14. ročník soutěže
Naše město v květech a zeleni,
kterou pořádá každoročně odbor
rozvoje města. Soutěž probíhala od začátku června do konce
prázdnin. Zúčastnit se mohl
každý, kdo žije nebo podniká
v Otrokovicích. O umístění se
soutěžící mohli ucházet ve třech
kategoriích: • Květinová výzdoba oken, balkonů a předzahrádek bytových domů.
• Květinová výzdoba a údržba
zeleně u rodinných domů.
• Výsadba a údržba zeleně
Květinová výzdoba a údržba zeleně u rodinných u podnikatelských subjektů.
domů. 1. místo – manželé Daňkovi z ulice Dubnická za mo- Ocenění převzali výherci soutěderní a jednoduchou úpravu předzahrádky a bohatě kvetoucí
že v září. 
(red)
truhlíky v oknech.

to – Alena Tomšů, Jarmila Vránová a Anna Marková za celkovou úpravu předzahrádky bytového domu v ulici Lidická.

Květinová výzdoba oken, balkonů a předzahrádek bytových
domů. 3. místo – Irena Pospíchalová za úpravu záhonů v ulici Če-

chova.

Květinová výzdoba a údržba zeleně u rodinných domů. 3. místo – Irena Pospíšková v ulici B. Němcové za pečlivě upravenou zahrádku před domem.

Inzerce

Květinová výzdoba a údržba zeleně u rodinných domů. Roman Urban
z ulice Vrchlického získal 2. místo v této kategorii za zahrádku v japonském stylu.

Dietní program It´s my life!
nyní NOVĚ v OTROKOVICÍCH.

Poliklinika Otrokovice
mobil: 774 434 118
e-mail: otrokovice@itsmylife.cz
web: www.itsmylife.cz

akce platí ve dnech 10. 10.–11. 11. 2016

Výsadba a údržba zeleně u podnikatelských objektů a institucí – komisí byla vybrána

a nejlépe ohodnocena Abrahámova polévkárna v Kvítkovicích za pěknou úpravu restaurační zahrádky s množstvím květinových truhlíků i voňavým bylinkovým záhonem.
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Nejvíce hlasů získala v Otrokovicích ČSSD

aktuálně z města

Snímky: anna novotná

Kraj ocenil seniory i dobrovolníky pracující s mládeží

Dobrovolní pracovníci, kteří se ve svém volném čase vytrvale
a bez nároku na finanční odměnu věnují práci s dětmi a mládeží, byli
v Otrokovické Besedě oceněni představiteli Zlínského kraje. Oceněno bylo patnáct dobrovolných pracovníků, z toho dva z Otrokovic: Vlastimil Bukovjan ze Školního sportovního klubu AŠSK při
ZŠ Mánesova Otrokovice a Emil Sláma z výtvarného spolku Rozumění. V Luhačovicích zase kraj ocenil činorodé seniory včetně
tří vedoucích otrokovických klubů důchodců: Olga Straková, předsedkyně klubu Kvítkovice, Jarmila Kovalová, předsedkyně klubu
Trávníky a Zdenka Šicová, předsedkyně klubu Baťov.
(ano)

Městští policisté z Dubnice navštívili Otrokovice

Spolupráce mezi otrokovickou a dubnickou městskou policií pokračuje i v letošním roce. Zatímco vloni byli otrokovičtí strážníci v Dubnici, začátkem letošního září přijela skupina strážníků
z Dubnice do Otrokovic. „Vloni započaté výměnné pobyty mají
přínos nejen proto, že si naši a slovenští strážníci mohli vzájemně
vyměnit zkušenosti, dozvědět se zajímavé informace o obou městech nebo si prohlédnout, jakou mají jejich kolegové služebnu či
jakými jezdí auty. Vzniklo také přátelství skupiny lidí pracujících
ve stejném oboru, i když v jiném městě a státě. To je bezesporu
velmi přínosné,“ komentoval zastupitel pověřený řízením MP
Otrokovice Milan Berčík. Dubnické městské policisty přijal na
radnici starosta Otrokovic Jaroslav Budek. Poté si hosté prohlédli
veškeré prostory služebny Městské policie Otrokovice, pracoviště
stálé služby a dohledu městského kamerového systému, služební
vozidla, výstroj a výzbroj, kterou používají otrokovičtí strážníci.
„Co naše slovenské kolegy asi nejvíce zaujalo, byly minikamery,
kterými zaznamenávají strážníci průběh jednání s občanem a které se
v praxi velice osvědčily. Bohužel tohle například zákon slovenským
kolegům zatím neumožňuje,“ uvedl Berčík. 
(red)

Do Afriky poputuje z Otrokovic skoro stovka bicyklů

Evropský týden mobility, který se konal 16.
až 22. září, má přesah
dokonce mimo kontinent. Otrokovice se
totiž během něj připojily do akce Kola pro
Afriku, při které lidé
dovezli téměř stovku
pro ně nepotřebných,
ale pro Afričany užitečných bicyklů. Kola
přivezená do Afriky podpoří celkovou gramotnost dětí, tím zvýší možnost jejich pracovního uplatnění i jejich občanský status.
„Váš velký dotek dobra bude brzy v Africe. Srdečné dobro vámi
poslané pocítí děti, které to v životě mají v mnohém jiné ve srovnání
s dětmi, které vídáme kolem sebe každý den. Brzy jejich cesta do
školy bude snadnější, a to i díky vám,“ poděkoval Roman Posolda
z organizace Kola pro Afriku. V rámci Týdne mobility se konala
i řada dalších akcí jako cvičení, den cestování v MHD zdarma či
závody na dětském dopravním hřišti.
(ano)

aktuálně z města

Azylový dům pomáhá také úplným rodinám
Nový domov Otrokovice (NDO),
který je součástí služeb Charity
sv. Anežky, funguje v Otrokovicích již od roku 1999. Za sedmnáct let provozu prošel tento
azylový dům mnoha změnami.
Bohužel jsme v poslední době
zaznamenali stížnosti z okolí
na hluk či větší pohyb dospělých
osob. Rádi bychom tedy připomněli, čím se NDO v současnosti zabývá a k čemu, resp. komu
slouží.
NDO přijímá k ubytování
samotné ženy bez dětí, jimž
poskytuje azyl, ale také matky
s dětmi, otce s dětmi a na základě dlouhodobého zájmu také celé
rodiny. Jsme jediný azylový dům
ve Zlínském kraji, který pružně
reaguje na potřeby populace,
a přijímá tak širokou cílovou
skupinu (tj. včetně celých rodin). Díky tomu nemusí docházet k rozdělení rodin, tak jak je

to v azylových domech obvyklé.
Děti v NDO žijí v původních
rodinách, se kterými intenzivně
pracujeme na řešení jejich nepříznivé situace. Rodiče si u nás
lépe hledají zaměstnání, jelikož
se mohou v hlídání dětí střídat.
Většina rodičů krátce po přistěhování do NDO pracuje. Aktuálně pracuje asi polovina ubytovaných rodičů; zbývající aktivně
zaměstnání hledají. S přijímáním
celých rodin je někdy spojen
i větší počet ubytovaných osob
a případný hluk. Práce s celou
rodinou je náročná a má svá specifika. Snažíme se všechny případné problémy, které veřejnost
může vnímat negativně, eliminovat a pevně věříme, že se nám to
alespoň trochu daří.
Mgr. Veronika Halasová,
DiS.,

vedoucí Nového domova

Otrokovice

Premiéra. Poprvé se letos hlasovalo v Městské galerii. V předchozích volbách byla hlasovací
místnost na radnici. Snímek ze sobotního počítání odevzdaných volebních obálek.

Ve volbách do krajského zastupitelstva konaných 7. a 8. října
odevzdali voliči ze Zlínského
kraje nejvíce hlasů KDU-ČSL.
V Otrokovicích obsadili lidovci
až čtvrtou příčku – vítěznou stranou je dle otrokovických voličů
s 1 155 hlasy ČSSD, těsně následovaná ANO 2011 s rozdílem jedenačtyřiceti hlasů. V Otrokovicích se volilo ve třinácti okrscích.
„V Otrokovicích mělo volební právo a bylo zapsáno v seznamech voličů 14 872 voličů.
Volby v Otrokovicích proběhly
bez větších zádrhelů a poslední
okrsková volební komise odevzdala k dalšímu zpracování zápis o výsledku voleb v 18 hodin,“
uvedl vedoucí Odboru evidenčně-správního Městského úřadu
Otrokovice Marcel Nemček.
Volební účast Otrokovičanů v krajských volbách byla
36,44 %, celkově přišlo v kraji
k urnám 38,5 % voličů.
Zastupitelstvo Zlínského kraje
má pětačtyřicet členů. Z Otrokovic jsou dva členové nového
zastupitelstva, Stanislav Mišák
(ČSSD) a Milan Plesar z kandidátky STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ.

(ano)

Výsledky voleb do Zastupitelstva ZK v Otrokovicích
č.

Název strany (sdružení)

hlasy

12

Česká strana sociálně demokratická

1 155

21,65

30

ANO 2011

1 114

20,88

34

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

705

13,21

24

KDU-ČSL

655

12,27

37

Komunistická strana Čech a Moravy

406

7,61

48

Svob. a přímá dem. – T. Okamura (SPD)

366

6,86

52

Svobodní a Soukromníci

229

4,29

2

Občanská demokratická strana

201

3,76

76

Otevřený kraj

133

2,49

68

Nezávislí

128

2,39

32

TOP 09

79

1,48

71

Strana Práv Občanů

68

1,27

26

Koruna Česká (monarch. strana)

20

0,37

89

Úsvit – Národní koalice

19

0,35

67

NE ILEG. IMIGRACI – PEN. PRO LIDI

14

0,26

75

DSSS – Imigranty, islám nechceme!

14

0,26

45

Moravané

13

0,24

41

Národní demokracie

9

0,16

70

SPR-RSČ M. Sládka, Patrioti, HOZK

3

0,05

81

SPR-REP. STR. ČECH, MORAVY, SLEZ.

3

0,05

Černé skládky a černé ovce

Město Otrokovice nemá široko
daleko konkurenci v hustotě
a dostupnosti sběrných dvorů,
které slouží obyvatelům k odkládání vybraných složek komunálního odpadu. Celkový
počet je 15 a jen pro srovnání,
krajské město nabízí svým občanům pouze 4 sběrné dvory
na celý Zlín včetně Malenovic
a dalších městských částí.
V Otrokovicích je kromě
toho oproti jiným městům
velkoryseji pojata i otevírací
doba sběrných dvorů. Město
vychází z filozofie, že prostředky vynaložené na takto
nadstandardně pojatou službu přinesou mj. i nižší výskyt
černých skládek. Dlouhodobě
se potvrzuje platnost tohoto
předpokladu a zejména počet
a rozsah skládek v bezprostřed-

%

ním okolí města za poslední
léta stále klesá. Uvnitř města
již takovouto pozitivní tendenci úplně konstatovat nelze.
Naopak se dlouhodobě objevuje jiný fenomén – na sídlištích
se potvrzuje trend odkládání
objemných odpadů u sběrných
hnízd. Jsou mezi námi prostě
takoví, u kterých vítězí pohodlnost a neslušnost – prostě černé
ovce. Jsou to lidé, kteří často
sice přesně vědí, jaké mají povinnosti všichni ostatní, znají
svá práva a neváhají se jich dožadovat, ale svůj odpad nejsou
schopni odnést nebo odvézt
o pár ulic dál do sběrného dvora, kde jej mohou bezplatně odložit. Jednou z problémových
lokalit jsou také garáže u Štěrkoviště. Sběrný dvůr je tady ani
ne 250 metrů od nejvzdálenější

garáže, a přesto je část garážníků, kteří tvrdošíjně nosí svůj
odpad na soukromé pozemky
za garáže. Samostatnou kapitolou bohužel stále také zůstávají
i zahrádkářské kolonie a jejich
okolí.
Není však všechno jen černé.
Možná si vzpomenete, že Otrokovické noviny na jaře referovaly o tom, jak junáci, TOMíci
a žáci a studenti otrokovických
škol v rámci iniciativy „Ukliďme Česko“ uklízeli město.
Jejich příklad mějte prosím
na paměti, všem nám totiž ukázali, že chceme-li něco změnit
k lepšímu, je nejúčinnější, když
každý začne sám u sebe.

Ing. Petr Zakopal,

vedoucí
 Odboru životního prostředí
 Městského úřadu Otrokovice
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Všechna usnesení RMO a ZMO jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci Dokumenty města.
Z jednání Rady města
Otrokovice 7. 9. 2016
Radní na dalším ze svých jednání
projednali 43 bodů programu, k nimž
přijali usnesení.
RMO schválila:
• užití veřejného prostranství organizací DDM Sluníčko pro akci Evropský týden mobility – Den bez aut
konané dne 22. 9. 2016
• prominutí registračních poplatků
pro nové klienty Městské knihovny
Otrokovice, kteří se registrují v rámci
akce Týden knihoven ve dnech 3.–7.
10. 2016 a prominutí pokut za upomínky u výpůjček, které budou vráceny Městské knihovně Otrokovice
ve dnech 3.–7. 10. 2016
• poskytnutí účelové neinvestiční
dotace na činnost a uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace na činnost v roce 2016 ve výši
40 000 Kč mezi městem Otrokovice
a organizaci ADRA o. p. s., pobočka
Zlín
• stanovisko města k II. opakovanému
veřejnému projednání návrhu Změny
č. 2 Územního plánu Zlína, ve znění,
že město Otrokovice neuplatňuje k II.
opakovanému veřejnému projednání
návrhu Změny č. 2 Územního plánu
Zlína žádné připomínky
• výsledky vyhodnocení 14. ročníku
soutěže Naše město v květech a zeleni
• uzavření nájemních smluv na pronájem pozemků v k. ú. a obci Otrokovice k městským bytům dle přílohy
k tomuto usnesení.

Z  jednání Zastupitelstva města
Otrokovice 15. 9. 2016
Zastupitelé projednali 13 bodů
programu, k nimž přijali usnesení.
ZMO schválilo:
• uzavření Partnerských smluv
v rámci projektu Místní akční plánování ve vzdělávání na Otrokovicku, v předloženém znění, a to mezi
městem Otrokovice jako příjemcem
a následujícím partnery: obec Halenkovice, Komárov, Napajedla,
Pohořelice, Spytihněv, Žlutava
a Tlumačov
• Poskytnutí neinvestiční dotace
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na činnost v r. 2016 ve výši
53 200 Kč mezi městem Otrokovice
a organizací „HVĚZDA z. ú.“
• Svěření osobního automobilu SUZUKI IGNIS do správy a k hospodaření SENIOR Otrokovice
• Prodej bytové jednotky č. 505/2,
nacházející se v 2. NP v bytovém
domě na ul. tř. Tomáše Bati č. p.
505 včetně příslušného spoluvlastnického podílu id. 87/172 na společných částech budovy č. p. 505
a příslušného podílu id. 87/172
k pozemku parc. č. st. 440 v k. ú.
a obci Otrokovice za nabídnutou
kupní cenu 925 517 Kč, která bude
uhrazena před podpisem kupní
smlouvy, a to do 30 dnů od schválení prodeje ZMO
• Odůvodnění veřejné zakázky „Revitalizace sportovní haly Bahňák
– Otrokovice – 1. etapa“ v předloženém znění.

Z jednání Rady města
Otrokovice 21. 9. 2016
Radní na dalším ze svých jednání projednali 20 bodů programu,
k nimž přijali usnesení.
RMO schválila:
• uzavření nájemních smluv
na městské byty ve znění vzorové smlouvy dle usnesení
č. RMO/21/01/14 s žadateli a uzavření dodatků k nájemním smlouvám na městské byty ve znění vzorového dodatku nájemních smluv dle
usnesení č. RMO/22/01/14, bod 2 a),
se stávajícími nájemci (prodloužení
nájmu)
• zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „BD Letiště č. p.
1064 – odstranění stavby“
• finanční úhradu za pronájem Městské sportovní haly s účinností od
1. 1. do 31. 12. 2017, která zůstala
na stejné úrovni jako pro rok 2016
• bezplatné užívání části pozemků v areálu ROŠ a vodní plochy pro akci Otrokovické sprinty
– Mistrovství Moravy ve dnech
30. 9.–2. 10. 2016, pořadatele
TJ Jiskra Otrokovice, za předem stanovených podmínek
• Ve funkci zřizovatele Domu dětí
a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvkové organizace, navýšení rozpočtu DDM Sluníčko o 35 000 Kč
na zajištění činnosti jezdeckého zájmového útvaru.
Jiří Veselý,

místostarosta Otrokovic

Informační a krizové SMS zprávy nově

Dokončení ze strany 1
Služba krizových SMS a informačních SMS stále zůstává oddělena,
uživatel si tak může vybrat, zda chce
dostávat všechny zprávy, nebo jen
některé z nich.
Jak zaregistrovat krizovou SMS:
Do tohoto systému se zájemci mohou
zaregistrovat několika způsoby:
• Přes internet na webových stránkách poskytovatele služby: Registrace k odběru SMS
• Písemným vyplněním registračního
formuláře na informacích budovy
č. 1 městského úřadu
• Odesláním registrační SMS zprávy
z vašeho mobilního telefonu, která je
zpoplatněna dle tarifu vašeho operátora, tvar registračních SMS najdete
níže
Registraci formou SMS zprávy provedete následovně:
Obyvatelé žijící v Otrokovicích uvedou do registrační SMS zprávy tento
text (napíší své jméno, příjmení, ulici
a číslo orientační):
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraOTROKOVI-

CEmezeraULICEmezeraCISLOORIENTACNI
Příklad registrační SMS zprávy:
REGISTRUJ_JAN_NOVAK_OTROKOVICE_NAMESTI3KVETNA_999
Textovou registrační SMS zprávu
odešlete na číslo 577 680 111.
Pro registraci chaty přidejte za číslo
orientační mezeru a slovo EVID.
Víceslovné názvy ulic pište dohromady.
Po správné registraci obdržíte potvrzovací SMS. Zprávu můžete psát
jak velkými, tak i malými písmeny
bez diakritiky. Registrační SMS je
zpoplatněna dle tarifu vašeho operátora. Další využívání služby je zcela
zdarma, veškeré náklady za budoucí
doručené krizové SMS zprávy hradí
město Otrokovice.
Zrušení odběru SMS zpráv může
být provedeno zasláním jedné SMS
ve tvaru: ODREGISTRUJ na číslo služby SMS InfoKanálu města:
577 680 111.
Jak zaregistrovat INFO SMS:
• Registrace prostřednictvím e-mailu:

Občané s trvalým pobytem v Otrokovicích e-mail odešlou na adresu infosms@muotrokovice.cz a do zprávy uvedou:
Předmět: REGISTRACE INFO SMS
Text: jméno, příjmení, ulici a číslo
popisné
• Registrace formou SMS zprávy:
Občané s trvalým pobytem v Otrokovicích odešlou SMS na číslo
725 517 675 a uvedou své jméno,
příjmení, ulici a číslo popisné ve tvaru: #infosms#jmeno prijmeni ulice cp
Příklad registrační SMS zprávy:
#infosms#Frantisek Koudelka nam.
3 kvetna 1340
Odeslaná registrační SMS je zpoplatněna dle tarifu operátora. Další
využívání služby je zcela zdarma,
veškeré náklady za budoucí doručené
informační SMS zprávy hradí město
Otrokovice.
Zrušení odběru SMS zpráv může
být provedeno zasláním jedné SMS
ve tvaru: #infosms#odregistruj
na číslo služby: 725 517 675 nebo
e-mailem na infosms@muotrokovice.cz. 
(ste)

INZERCE
Hledám ke koupi byt, Otrokovice. Cena dle stavu.
Tel.: 603 976 867.

Přijmeme servírku do sport-baru v Napajedlích a Malenovicích. Mzda 80 Kč na hodinu čistého + dýška. Práce na
HPP i brigádně. Nástup možný IHNED. Tel.: 776 149 981.

Přijmeme obsluhu do sport-baru v Otrokovicích. Mzda
80 Kč na hodinu čistého + dýška. Práce na HPP. Nástup
možný IHNED. Tel.: 776 149 981.
Pronajmu nebytový prostor 48 m2, Čechova 1604, Otrokovice. Info na tel.: 603 485 820.

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

okénko městské policie
Z činnosti Městské policie Otrokovice za září
V září 2016 řešili strážníci Městské policie Otrokovice
(MP) celkem 770 případů, a to 243 přestupků na úseku
dopravy, součinnost při zajištění místa pěti dopravních
nehod, 53 přestupků proti veřejnému pořádku (neuposlechnutí výzvy, rušení nočního klidu, veřejné pohoršení, znečištění a zábor veřejného prostranství, černá
skládka). Bylo provedeno 60 kontrol na dodržování
veřejného pořádku, zjištěno 21 případů porušení obecně závazné vyhlášky (OZV), 7 případů porušení OZV
– pohyb psů na veřejných prostranstvích, dále provedeno 20 kontrol majitelů psů zaměřených na dodržování

OZV. Řešeno 11 přestupků proti občanskému soužití,
15 drobných krádeží v obchodech, 10 přestupků proti
majetku. V září byla zjištěna tři vozidla, která jsou dočasně nezpůsobilá provozu na pozemních komunikacích.
Strážníci MP asistovali při zdravotních potížích 2 občanů. Strážníky MP byli odchyceni 4 volně pobíhající psi,
u všech psů se podařilo zjistit majitele a nalezení psi jim
byli předáni. Provedeno 20 kontrol na dodržování zákona k ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem a jinými návykovými látkami. V 6 případech
spolupracovaly hlídky MP na případech s Policií ČR.
V 1 případě zabezpečovali strážníci MP místo trestného
činu. V září nebylo zjištěno žádné vozidlo vykazující

známky vraku dle definice § 19, zákona č. 13/1997 Sb.
Od 1. září začali strážníci MP opět vykonávat dohled
na přechodech v blízkosti škol.
Strážníci dohlíželi v září na dodržování veřejného pořádku při konání veřejných kulturních a sportovních akcí:
Cyklojízda Otrokovice – Dubnica. V rámci akce Evropský týden mobility 16.–22. 9. se strážníci podíleli na akcích: Policie pro MŠ – Trávníky, Pastelka, Kvítkovice,
J. Jabůrkové, J. Žižky a Zahradní, Poznej Otrokovice (nejen) na kole, Dětská policie a Netradiční výuka dopravní
výchovy na dopravním hřišti pro žáky 4. tříd. 

Ing. Tomáš Gromus,

velitel Městské policie Otrokovice

Inzerce

Z jednání rady a zastupitelstva města

noviny

Město Otrokovice vyhlašuje výběrové řízení
na pronájem prostor sloužících k podnikání nacházejících se v přízemí budovy
č. p. 1342, nám. 3. května, Otrokovice, nacházející se
na pozemku parc. č. st. 2554 v k. ú. Otrokovice, o celkové
výměře 117,40 m2. Prostory naposledy sloužily jako prodejna masa a masných výrobků. Město Otrokovice vyhlašuje
výběrové řízení za následujících podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od 1. 1. 2017 na dobu neurčitou
2. nájemné: a) minimálně 800 Kč/m2/rok (bez DPH)
b) bude hrazeno měsíčně předem
c) nezahrnuje zálohy na služby spojené s užíváním prostor.
3. Účastník výběrového řízení ve své žádosti uvede:
a) navrhovanou výši nájemného za m2/rok a účel nájmu
b) doloží kopii živnostenského oprávnění nebo kopii výpisu
z obchodního rejstříku, c) doloží čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu k městu Otrokovice a městem zřízeným
organizacím
4. Vítěz výběrového řízení před podpisem smlouvy doloží
originál potvrzení o bezdlužnosti ve vztahu ke správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně
a celnímu úřadu.
5. Další podmínky nájmu nebytových prostor: a) v pronajímaných prostorech nebudou umisťovány a provozovány
výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterijní terminály a jiná obdobná technická zařízení umožňující interaktivní hraní her s peněžitými sázkami ve smyslu zákona
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných obdobných hrách,
ve znění pozdějších předpisů, b) nájemce před podepsáním
nájemní smlouvy uhradí pronajímateli kauci ve výši tříměsíčního nájemného a záloh na služby. Tato kauce bude
použita v případě, že nájemce nebude platit řádně nájem
a služby s nájmem spojené a při ukončení nájemního vztahu,
po vyrovnání všech závazků, bude tato kauce, případně její
úměrná část pronajímatelem vrácena nájemci.
6. Uzávěrka výběrového řízení: 30. 11. 2016 v 10.00 hod.
Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schůzi Rada
města Otrokovice. Prohlídku předmětných prostor je
nutné předem dohodnout na tel.: 577 662 313, případně
602 788 515 (p. Dohnal). Bližší informace poskytne Eva
Kadlečíková, tel.: 577 662 317. Nabídky předají zájemci osobně nebo poštou v zalepené obálce s označením:
„Výběrové řízení nám. 3. května 1342 “ na adresu: TEHOS,
s. r. o., k rukám jednatele, tř. Tomáše Bati 1255, 765 02 Otrokovice. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení
zrušit a nevybrat žádnou z nabídek.
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Archiv Hanzelky a Zikmunda se stěhuje ze Lhotky do Otrokovic
Depozitář, malá expozice, badatelna a také přednáškový sál
spojené se jmény světoznámých
cestovatelů Jiřího Hanzelky
a Miroslava Zikmunda jsou
od konce září v Otrokovicích.
Archiv H+Z Muzea jihovýchodní Moravy, v němž je uchován
především osobní fond inženýrů
Hanzelky a Zikmunda i dalších
známých českých cestovatelů,
se po dvaceti letech přestěhoval ze Lhotky do areálu Střední
průmyslové školy Otrokovice.
Slavnostní otevření se konalo
za účasti cestovatele Miroslava
Zikmunda.
„Jsem navýsost spokojen.
Konečně máme archiv na solidním a trvalém místě. Je tady
oproti Lhotce, která už praskala
ve švech, také badatelna,“ vyzdvihl Zikmund.
Přestěhování archivu do nových prostor v SPŠ Otrokovice

znamená pro jeho činnost novou
etapu – původně prostory, poskytnuté v roce 1995 Magistrátem města Zlína v jeho budově
ve Lhotce, vzhledem k rozsahu
fondu zcela dostačovaly. Avšak
od roku 2000, kdy do Archivu
H+Z začaly přibývat fondy dalších českých cestovatelů – například exponáty z bohaté sbírky
Eduarda Ingriše, Stanislava Škuliny nebo Jana Havlasy, už bylo
nutno řešit nedostatek úložných
prostor.
„V posledních čtyřech letech
byla situace opravdu kritická,
a tak nabídka SPŠ Otrokovice
na pronájem prostor a možnost
sbírky přemístit pro nás byla
skutečně záchranou. Získali jsme
prostory, které uloženým sbírkám vyhovují jak prostorově, tak
klimaticky. Vzhledem k dostatku
úložných prostor můžeme sbírku
rozšiřovat o nové fondy a vybu-

dovat tak již plánované Centrum
moderního českého cestovatelství,“ uvedla kurátorka sbírky
Magdalena Preiningerová.
V přízemí internátu SPŠ Otrokovice byla zařízena přednášková místnost a také výstavní
prostor, kde jsou nyní prezentovány předměty ze všech fondů
českých cestovatelů, které jsou
v Archivu H+Z uloženy. Navíc
bylo možno pro badatele zřídit
velkou badatelnu, kde je jim
k dispozici knihovna se sbírkou
cestopisů, atlasů a zeměpisných
časopisů.
„Rádi bychom otrokovické
veřejnosti poskytli možnost seznámit se se sbírkami Archivu
H+Z prostřednictvím už zmíněné výstavy, ale také přednáškami s promítáním. První je
plánována na 3. listopadu od 18
hodin – téma: Cesty H+Z ve filmu. Od 17 hodin bude přístup-

Otrokovičtí turisté zvou na výlet po okolí

Příjemnou podzimní vycházku okolím Otrokovic
plánují na 19. listopad otrokovičtí turisté. K výletu
z Malenovic do Napajedel zvou i širokou veřejnost. Odjezd z otrokovického vlakového nádraží
trolejbusem je v 9.30 hodin, výstup na zastávce

Malenovice – Centro. Trasa: Svatá voda–Karlovice–Hájenka–Prusinky (10 km) a autobusem do
Otrokovic. Lze pokračovat i po cyklostezce do
Napajedel (14 km) nebo do Otrokovic (19 km).
Vedou Jiřina Nováková a Mirek Slováček. (red)

ná i výstava. Další přednáška
s promítáním – Fond Eduarda
Ingriše s ukázkami jeho hudební a filmové činnosti proběhne
1. prosince od 18 hodin, hodinu
před začátkem opět zpřístupníme
výstavu. Na příští rok plánujeme další cyklus přednášek nejen
na cestopisná témata a obměnu
výstavy,“ zve veřejnost Preiningerová.
To, že je Archiv H+Z v areálu
SPŠ, těší i jejího ředitele Libora
Basela. Za nejdůležitější považuje spojení činnosti Muzea
jihovýchodní Moravy s Experimentáriem. Žáci navštěvující
Experimentárium – z jiných škol
i ze SPŠ – mohou současně navštívit expozici a naopak, pokud
žáci přijdou do expozice muzea,
mohou navštívit Experimentárium. „Nejedná se přitom pouze
o prohlídku expozice, ale jsme
s Muzeem jihovýchodní Moravy

dohodnutí, že zde budou probíhat také poutavé přednášky,“
sdělil Basel, který také vnímá
zlepšující se náhled na školu
jako na určité centrum kulturního a společenského dění. „Chceme využít nejen expozici, ale
také společně pořádat zajímavé
přednášky i pro dospělé při využití našeho kongresového sálu
na Jezerce. Pokud jsme dokázali nabízet přednášky zaměřené
na vědu a techniku, teď můžeme
rozšířit naši nabídku například
o přírodovědu nebo cestování,“
uvažuje ředitel školy.
Třetí výhodou nového umístění Archivu H+Z je efektivní
využití areálu školy, navíc s vědomím, že to posloužilo chvályhodné věci. „Dovolím si také
tvrdit, že jsme v osobě pana Zikmunda a pana Pavlištíka získali
příznivce naší školy,“ uzavřel
Basel.
Anna Novotná

Expedice za dřevnickým hastrmanem

Město navštívili přátelé ze Súdánu

Besedy poradí, co s nepovedeným nákupem
Pokud si pořídíte věc či službu,
s níž po nákupu nejste spokojeni, nabízí české zákony řadu
možností, jak si s nepovedeným
nákupem poradit. Přesto o nich
mnoho spotřebitelů neví nebo
je neumí správně využívat. Jak
reklamovat zboží či službu, jak
vracet zboží a nepřijít o peníze
či jak postupovat při změně
obchodních podmínek, to se
dozvědí účastníci besed, které
pořádá poslankyně Evropského
parlamentu MUDr. Olga Sehnalová, MBA (ČSSD, S&D).
„Kdo z nás někdy nelomil
rukama nad nákupem, který
se nám nepovedl, a nepřemýšlel, co dělat? Mávnout rukou
a smířit se s tím, že zboží je
zmetek a služba má daleko
od toho, co bylo v reklamě slibováno? Nebo se sebevědomě
domáhat svých práv, pokud

tedy víme, jaká jsou? Jsem pro
druhou možnost, protože jsem
si sama vyzkoušela, že pokud
se nám něco nelíbí, je lepší se
ozvat. A o tom, JAK se ozvat,
jsou naše besedy, které budu
opět pořádat pro veřejnost
v různých městech Zlínského
a Olomouckého kraje,“ vysvětlila europoslankyně Sehnalová.
Besedy s názvem „Nepovedený nákup. Co teď“ povede
dlouholetý pracovník České
obchodní inspekce Zdeněk
Krul. Další z nich se uskuteční
již 18. listopadu od 9.30 hodin
v Otrokovicích v Koncertním
sále Hotelu Společenský dům
Baťov. Účast je zdarma, vítán
je každý, kdo se chce o dané
problematice dozvědět více.
Zájemci se naučí nejen rozpoznat možná rizika při nákupu
i po něm, ale i to, jak nepove-

dený nákup vyřešit. Besedy
pokryjí i nejrizikovější oblasti,
jako je nakupování na internetu
či po telefonu.
Celkem se od listopadu
do prosince uskuteční tři tato
setkání – další budou v Olomouci, Kroměříži a Fryštáku.
Navážou na tradici vzdělávacích seminářů o nekalých obchodních praktikách, které Olga
Sehnalová úspěšně pořádala
v předchozích letech.

Skupina starších pánů z Otrokovic, kteří jsou vyznavači
recese a milovníci cimermanovského humoru, se letos
vypravila na Jadran hledat
hastrmana Parmu. Podle pověsti se otrokovický hastrman odstěhoval při regulaci
řeky Dřevnice někde na jih.
Podle zaručených zpráv se
měl usadit na Veli Drveniku
(Velkém Dřevníku) v Chorvatsku. Posádka ve složení kapitáni bratři Švarcové

Radek a Lojza, Pepa Machů
a kapitán jachty Jura Zůbek
spolu s plavčíkem Jardou
Hradilem nakonec hastrmana
vypátrala. Při setkání mu předali upomínkové předměty –
strýc Parma, který na ostrově
půjčuje potápěčské potřeby,
byl z návštěvy krajanů velmi
potěšen. Pozdravuje všechny
obyvatele Otrokovic, přeje
jen všechno dobré a již nikdy
žádné povodně.
(dil)

Foto: archiv expedice

Sokolovna opět hostí cestovatelský festival

Po roční přestávce se v sokolovně pořádá oblíbené cestovatelské
promítání KUNĎABA fest. „Vzhledem k tomu, že vloni uběhlo
dvacet let od fantastického vítězství české posádky ve složení
Zdeněk Němec a Marek Ročejdl na tehdy celosvětově populární
a velmi sledované soutěži Camel Trophy Mindo Maya 1995, ponese se celé promítání v duchu této památné akce,“ uvedl organizátor Petr Němec. K vidění bude například připomenutí olympiády
v Riu de Janeiru z trošku jiné perspektivy, přednáška o sjíždění tří
řek v Kanadě, film o prvovýstupu na patagonskou horu Ag Poincenot či dechberoucí podívaná o pocitech extrémního lyžaře INTO
THE MIND, která vyhrává na mnohých outdoorových festivalech
po celém světě.
(red)

RESTAURACE DOLLY TRÁVNÍKY
ZVE o víkendu 5.–6. listopadu NA

dny ruské kuchyně
a ve dnech 11.–13. listopadu

svatoMartinSKÉ HODY
dobroTY z vyhlášené domácí kuchyně

Inzerce

Inzerce

Hosté z Afriky. Zleva: honorární generální konzul Slovenské
republiky v Súdánu Nasreldin Shulgami, generální ředitel súdánské Národní korporace pro památky a muzea Abdelrahman Ali,
inspektorka Národní korporace pro památky a muzea Juweriya
Osman. 
Foto: Anna Novotná
Tři hosté ze Súdánu navštívili památky a muzea Abdelrahman
12. září Otrokovice. Honorár- Ali a inspektorka Národní korní generální konzul Slovenské porace pro památky a muzea
republiky v Súdánu Nasreldin Juweriya Osman přijeli do měsShulgami, generální ředitel sú- ta s archeologem Pavlem Ondánské Národní korporace pro derkou, který vede vykopávky

v súdánské vesnici Wad Ben
Naga. Hosté měli možnost podívat se do otrokovických základních škol a potkali se také
s představiteli města.
Otrokovice dlouhodobě podporují Wad Ben Naga – díky
financím z rozpočtu města
i částce získané při dobročinné předvánoční akci Pomáháme potřebným mají obyvatelé
vesnice k dispozici vodu a také
se postupně zlepšuje prostředí
v tamních školách. Pomáhají
i děti z Otrokovic, které do Súdánu poslaly hračky a školní
pomůcky.
O
českých
výzkumech
ve významném archeologickém nalezišti Wad Ben Naga
se mohou zájemci dozvědět
na přednášce Pavla Onderky
v Městské galerii ve čtvrtek
27. října v 16 hodin.
(ano)
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neděle 20. 11., 14–18 hod., velký sál, vstupné 130 Kč
VLKOŠÁCI
Slovácká krojovaná dechová hudba z Vlkoše u Kyjova s kapelníkem Ladislavem
Svobodou vznikla na jaře roku 1997. Dobrá muzika a líbivý repertoár ji brzy učinil
známou v celé republice. Další taneční odpoledne z cyklu Naše muzika.

listopad
Městská galerie, vstup volný
3G PŘETÍŽENÍ
Výběr z díla (kresby, malby, grafiky) pedagogů hradišťské umprumky Dáši Jahodové,
Jolany Shejbalové a Kamila Mikela. Výstava potrvá do 6. 11.
Foyer kinosálu, vstup volný
OTROKOVICKÝ SALÓN
Výstava výtvarného spolku Rozumění, tradiční roční bilance uměleckých aktivit otrokovických výtvarníků, potrvá do 28. 11.
Městská galerie, vernisáž 7. 11. v 18 hod., vstup volný
JINDŘICH ŠTREIT – FOTOGRAF
Výstava pořádaná Fotoklubem BESEDA přináší průřez tvorbou významného fotografa při příležitosti jeho životního jubilea. Výstava potrvá do 8. 12.
sobota 5. 11., 15.30 hod., velký sál, vstupné 90 Kč
Otrokovická Beseda, Divadlo TYJÁTR a tanečnice skupiny ANIFÉ uvádějí
derniéru velké výpravné pohádky ze světa tajemna a nadpřirozených sil
O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE A KOUZELNÝCH VÍLÁCH
Přeneste se do světa králů, princezen, princů, ale i hodných a zlých víl. To vše s působivou hudbou P. I. Čajkovského a P. Dinletira.
středa 9. 11., 19.00 hod., velký sál, vstupné předprodej 180 Kč, v den koncertu 210 Kč
JIŘÍ SCHMITZER
Originální herec a písničkář, který ve svých písničkách zachycuje život okolo
nás s humorem, ale i bez servítků.
Inzerce

neděle 13. 11., 8.00–13.00 hod., vstupné 30 Kč
HOBBY BURZA
Setkání sběratelů všech oborů. Výměna, prodej a koupě papírových platidel,
poštovních známek, odznaků atd.

pátek 18. 11., 20.00–03.00 hod., velký sál, kinosál
Backstage Agency uvádí
MAJK SPIRIT – PRIMETIME TOUR
Exkluzivní koncert Majka Spirita s živou kapelou. Prodloužený program.
Veškeré info – www.backstage-agency.cz

Inzerce

středa 16. 11., 17.00 hod., náměstí 3. května, vstup volný
LAMPIONOVÝ PRŮVOD A OHŇOSTROJ
V předvečer Dne boje za svobodu a demokracii před Otrokovickou BESEDOU
vystoupí kapela Gaudeon Band v čele se zpěvačkou Janou Lukášovou. Účastníci
s lampiony se shromáždí v parku před Městskou poliklinikou, odkud se společně
přesunou na náměstí 3. května.

sobota 19.11., zájezd do termálních lázní, Cena 400 Kč
VEĹKÝ MEDER
Nástupní místa: 5.15 Zlín ABS, 5.20 Malenovice U Mlýna, 5.30 Otrokovice Společenský dům, 5.40 Otrokovice u Otrokovické BESEDY

středa 23. 11., 19 hod., velký sál, vstupné 310, 280, 250 Kč
DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ HNED
Hlavní hrdinka této svěží komedie přijde jako hospodyně z agentury Domácí štěstí
udělat pořádek do moderní rodiny. Připomene, jak si mají jeden druhého vážit a jak
zafunguje sporýš lékařský i celer v manželském loži. Manželku manažerku hraje
Michaela Dolinová, jejího bohémského muže muzikanta David Suchařípa. Hospodyni Vilemínu Gruntorádovou Iva Hüttnerová, pro kterou je to po letech nová zajímavá role, která v mnohém připomíná Hrabalova strýce Pepina.
pátek 25. 11., 16.30 hod., náměstí 3. května, vstup volný
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Vystoupí žáci otrokovických škol, zpívat a hrát bude Zbyněk Terner & Band, součástí
je i charitativní akce Pomáháme potřebným.

Připravujeme na prosinec:
3. 12. Petr Bende a hosté – vánoční koncert, 10. 12. Koledy tří národů,
14. 12. Česko zpívá koledy, 28. 12. S Pydlou v zádech – silvestrovské divadlo
KINO BESEDA
čtvrtek 3. 11., 19.00 hod., kinosál, vstupné 120 Kč
USA 2016, 116 min., titulky, nevhodné pro děti do 12 let
Jack Reacher: Nevracej se – akční, krimi, drama
Bývalý major vojenské policie má rád zločiny s armádní příchutí a vůbec nejraději
ty, které na první pohled nedávají smysl. Krásku s dosud neposkvrněnou pověstí,
kolem které začali v podezřelém tempu umírat lidé, chtěl původně pozvat na večeři.
neděle 6. 11., 15.00 hod., kinosál, vstupné 120 Kč
Česko 2016, 83 min., dabing, přístupné bez omezení
Lichožrouti – animovaný, rodinný
Žijí s námi lidmi a mohou za to, že lidstvu z každého páru ponožek vždy zůstane jen
jedna – lichá. Ponožkami se totiž živí!
čtvrtek 10. 11., 19.00 hod., kinosál, vstupné 110 Kč
Česko 2016, 97 min., přístupné bez omezení
Bezva ženská na krku – komedie
Když nový život, tak od základů! Eliška se rozhodne začít od nuly jako učitelka
v malé středočeské vesničce.
neděle 20. 11., 15.00 hod., kinosál, vstupné 130 Kč
USA 2016, 92 min., dabing, přístupné bez omezení
Trollové – animovaný, rodinný, dobrodružný, fantasy
Když jednoho dne unesou do zajetí většinu obyvatel barevného Trollíkova,
musí se spojit i do té doby dva neslučitelní Poppy a Větvík.
Připravujeme kino na prosinec:
Anděl Páně 2, Odvážná Vaiana, Anthropoid – bio senior, Pohádky pro Emu,
Prázdniny v Provence, Beatles.

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.

Milí diváci a příznivci ochotnického divadla Tyjátr, v sezoně 2016/2017 oslavujeme
15. výročí založení souboru.
Rádi bychom vás pozvali na
představení úspěšné pohádky
O Šípkové Růžence a kouzelných vílách, kterou uvedeme
v sobotu 5. listopadu v 15.30
hodin ve velkém sále Otroko-

vické Besedy. V lednu se můžete těšit na výstavu kostýmů,
fotografií, rekvizit a všeho, co
vidíte při představení z hlediště.
Především ale pro vás připravujeme premiéru detektivní komedie Paní Piperová zasahuje,
kterou slavnostně uvedeme 18.
února 2017.Radek Chmela,

principál Tyjátru

Začátek roku v otrokovickém gymnáziu

trvalé posunutí
uzávěrky pro příjem příspěvků na 
5. daného měsíce.

Uzávěrka příštího čísla je tedy
5. listopadu, dalšího čísla
5. prosince a následujících čísel
také vždy k 5. dni měsíce.
Děkujeme za pochopení.
Redakce Otrokovických novin

Otrokovičtí fotografové opět úspěšní

Po čtyřech letech se do Otrokovic vrací putovní pohár prestižní
soutěže Mapový okruh Vysočina – akce 17 fotoklubů z celé republiky, která probíhá hodnocením fotografií formou zasílání
kolekcí fotografií – tedy map. Tato soutěž trvá již od roku 1957
a otrokovičtí fotografové jsou jejím členem od samého začátku
bez jediného přerušení. Letošní vítězství klubu je sice společné
s Horáckým fotoklubem z Jihlavy díky rovnosti bodů, ale třešničkou na pomyslném dortu je druhé místo v hodnocení autorů. Svým
snímkem Drapérie uspěl Martin Vacula.

Petr Bořuta, předseda Fotoklubu Beseda Otrokovice

Redakce Otrokovických novin
oznamuje

Na začátku září žáci primy a 1. A Gymnázia Otrokovice absolvovali seznamovací pobyty. Škola pravidelně
pořádá tyto kurzy formou zážitkové pedagogiky, aby se
žáci rychleji adaptovali v novém prostředí a hlavně aby
lépe poznali kolektivy tříd, v nichž budou v následujících
letech studovat.
 Mgr. Jana Formánková, Gymnázium Otrokovice

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.
Včetně potvrzení na místě.

až 1200 Kč za váš vrak
Zajišťujeme i odvoz.

Dobrotice 776 719 631

Otrokovické noviny Periodický tisk územního samosprávného celku. Měsíčník města Otrokovice. Vydavatel: Otrokovická BESEDA, s. r. o., IČO: 255 138 85. Registrace: 1. 7. 2007 – MK ČR E 13019. Vychází každý předposlední pátek v měsíci v nákladu 9 100 ks, uzávěrka je 5. den v měsíci. Distribuce do všech domácností ve městě Otrokovice a na určená místa. Zdarma – neprodejné. Redakce: Otrokovická BESEDA, nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice, tel.: 571 118 104, redakce@otrokovickenoviny.cz.
Redakční rada: Mgr. Jaroslav Budek (předseda), Mgr. Věra Kramářová, Mgr. Michal Mynář, Ing. Anna Novotná, Bc. Michal Petřík, Ing. Milan Plesar, Bc. Romana Stehlíková, Mgr. Jiří Veselý.
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Inzerce

Divadlo TYJÁTR zahájilo 15. sezonu
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kalendář významných akcí
středa 16. 11., 17.00 hod., náměstí 3. května, vstup volný
LAMPIONOVÝ PRŮVOD A OHŇOSTROJ
V předvečer Dne boje za svobodu a demokracii před Otrokovickou
BESEDOU vystoupí kapela Gaudeon Band v čele se zpěvačkou Janou
Lukášovou. Účastníci s lampiony se shromáždí v parku před Městskou
poliklinikou, odkud se společně přesunou na náměstí 3. května.

pátek 25. 11., 16.30 hod., náměstí 3. května, vstup volný
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Vystoupí žáci otrokovických škol, zpívat a hrát bude Zbyněk Terner & Band. Součástí je
i charitativní akce Pomáháme potřebným, při které budou dobrovolníci nabízet svařák, punč
a masové speciality. Výtěžek akce půjde prostřednictvím Šance Olomouc na onkohematologicky nemocné děti.

Výzva k předkládání návrhů na ocenění nejúspěšnějších otrokovických sportovců za rok 2016
Podpora aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu patří mezi
priority města. V rámci veřejné
prezentace sportovní a tělovýchovné činnosti město oceňuje
své nejúspěšnější sportovce.
Vyzýváme tímto sportovní
otrokovickou veřejnost, aby
Odboru školství a kultury Městského úřadu Otrokovice zasílala
návrhy na ocenění.
Nominační formuláře jsou
k dispozici na webových stránkách www.otrokovice.cz, odbor

školství a kultury, sekce formuláře, případně na podatelně
městského úřadu nebo na Odboru školství a kultury Městského
úřadu Otrokovice.
Oceňování probíhá jako každoročně v následujících kategoriích:
• Nejúspěšnější sportovec města
(kategorie dospělých)
• Nejúspěšnější sportovec dětí
a mládeže (sportovci do 18 let
věku k 31. 12. daného kalendářního roku)

• Nejúspěšnější sportovec veterán
• Nejúspěšnější handicapovaný
sportovec
• Nejúspěšnější sportovní kolektiv
• Nejúspěšnější trenér
• Cena za celoživotní práci
a dlouholetý přínos pro otrokovický sport.
Do hodnocení jsou zařazeni sportovci, kteří jsou členy
sportovní organizace (klubu)
se sídlem v Otrokovicích, dále

sportovci s trvalým pobytem
v Otrokovicích a trenéři vykonávající trenérskou činnost na území Otrokovic.
Slavnostní vyhlášení oceněných sportovců „O sportovní
slávě“ se uskuteční dne 10. února 2017 ve velkém sále Otrokovické BESEDY.
Termín a kontakty pro podávání návrhů:
Adresa pro zasílání návrhů:
Městský úřad Otrokovice, odbor školství a kultury, nám. 3.

května 1340, 765 23 Otrokovice. Kontaktní osoba pro případné dotazy: Mgr. Barbora
Šopíková, tel. 577 680 103, e-mail: sopikova@muotrokovice.cz, Mgr. Jana Válková, tel.
577 680 451, valkova@muotrokovice.cz
Uzávěrka návrhů je do 30.
11. 2016, rozhoduje poštovní
podání.
 Mgr. Barbora Šopíková,

vedoucí Odboru školství

a kultury MěÚ Otrokovice

Až do 2. prosince si mohou
zájemci vychutnat podzimní
atmosféru zprostředkovanou
díly členek kurzu paličkování
v Otrokovické BESEDĚ vedeného Zdenou Koutkovou.
Paličkované krajky jsou vystavené v Abrahámově polévkárně, kde je možné je zhlédnout
od pondělí do pátku mezi 10.
a 15. hodinou, po domluvě na tel.
777 070 343 až do 18 hodin.
„Čekají na vás práce inspirované květinami, přírodou nejen
tou podzimní i něco málo vánočního,“ uvedla vedoucí kurzu
paličkování. Doplnila, že patronát nad výstavou převzala Lenka Malátová, která zapůjčila
i několik svých krajek známých z knih Paličkování. (red)

První karneval a bál
sezony jsou za dveřmi
Sezona plesů a karnevalů
je tady. První akcí je Halloweenský karneval s diskotékou, který pořádá oddíl SPV
TJ Jiskra Otrokovice v pátek
4. listopadu od 17 hodin.
Pořadatelé lákají na soutěž o nejkrásněji vyřezanou
přinesenou dýni, cvičení či
soutěže o ceny. V sobotu
12. listopadu od 19.30 hodin
se v sokolovně koná tradiční
myslivecká zábava. Pořadatel, Myslivecký spolek Skalka, zve mimo jiné na zvěřinovou kuchyni.
(ano)

celý listopad, dopravní hřiště, dle
počasí: pracovní dny 14–17 hodin, svátky, víkendy, prázdniny
10–17 hodin, vstup zdarma,
Dopravní hřiště
pro veřejnost
Více na www.ddmslunicko.cz
celý listopad, DDM Trávníky, dle
otevírací doby DDM, zdarma
Výstava výtvarné soutěže
„Jinak než autem“
Přijďte si prohlédnout obrázky
z výtvarné soutěže.
celý listopad – Městský úřad
Otrokovice, budova č. 2,
dle otevírací doby MěÚ, zdarma
Výstava fotografií z akcí
Evropského týdne mobility
Přijďte si prohlédnout snímky
z Evropského týdne mobility.
každé pondělí v měsíci,
CVČ Baťov, od 15 do 18 hodin
Otevřená herna
pro rodiče s dětmi
Volná hra v herně. Za děti
v herně zodpovídají rodiče.
5. 11. 2016 – areál u Městské
sportovní haly, Lanáček Otrokovice, od 8 hodin
Memoriál MUDr. Josefa Podmolíka v půlmaratonu
Závod atletických přípravek –
trojboj a běh. Odkaz na akci:
www.pul-maraton.cz
do 11. 11.
Výtvarná soutěž

KLAUNIÁDA
Výtvarně zpracuj dané téma
libovolnou technikou a do
11. 11. 2016 odevzdej v kanceláři DDM. Soutěž bude rozdělena
do kategorií dle věku.
12. 11., DDM Trávníky,
cena 20 Kč, 10–16 hodin
Sherlockování – EXIT GAME
Přijďte si vyzkoušet zábavnou
hru Exit Game v DDM Sluníčko. Účast: až pětičlenné týmy
(hru lze ale zvládat i v menším
počtu).
23. 11., DDM Trávníky,
cena 120 Kč, 16–18 hod.
Tvoření
pro dospělé – drátkování
Dekorace na zeď, použití korálků různých tvarů, např. listy.
V ceně použitý materiál. Na akci
je třeba se přihlásit do 21. 11.,
p. Bárová, tel.: 739 075 711.
26. 11., areál kynologů za řekou
Moravou, startovné: děti 20 Kč,
dospělí 30 Kč
Start průběžně od 9 do 11 hodin
Mikulášský kufřík
Zábavný orientační běh či procházka lesem za Mikulášem
s dárečky a čertovskými špekáčky.
27. 11. DDM Trávníky, vstup:
20 Kč, 9–18 hod.
Den s deskovými hrami
K hraní bude přichystáno více
než šedesát druhů deskovek.

již čtvrtým rokem zdarma sledovat
parametry dodávky tepla do svého
domu včetně spotřeb tepla, a to
prostřednictvím aplikace přístupné na www.tehosotrokovice.cz.
Vnitřní teplotu v bytech a tedy
i spotřebu tepla totiž určuje koncový odběratel. Díky technicky vyspělému systému centrálního vytápění v Otrokovicích s předávacími
stanicemi umístěnými v jednotlivých domech jsme schopni plnit
individuální přání a požadavky
odběratelů tepla, kteří mohou
např. měnit nastavení doby topení,
stanovovat noční útlumy topení,
měnit nastavení tzv. ekvitermní křivky, tj. teploty topné vody
s ohledem na teplotu venkovního
vzduchu). Jednotlivým obyvatelům bytů pak se začátkem topné
sezony připomínáme potřebu
odvzdušnění radiátorů, kontrolu
funkčnosti termoventilů a termohlavic na jednotlivých radiátorech.
Věříme, že naše služby budou
i nadále pro občany města přínosem jak po stránce spolehlivosti
a kvality, tak po stránce finanční
a současně ekologické s ohledem
na kvalitu života ve městě.

Ing. Tomáš Morys,

jednatel TEHOS, s. r. o.

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

PLYNOSERVIS-TOPENÍ

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

WELLNESS CENTRUM OTROKOVICE
Erbenova 1891, 765 02 Otrokovice
pořádá ve Sportovním areálu Baťov
v sobotu 12. listopadu ve 13.00–18.00 hodin

saunU pro maminky s dětmi zdarma

Maminky mohou v tento termín po předchozí rezervaci zdarma s dětmi vyzkoušet, jak se správně používá sauna, jak vaše dítě snáší teplo
a chlad při nahřívání v sauně a poté ochlazení pod studenou sprchou.
Vhodné užívání sauny je od věku dítěte 5 let. Vstup je povolen dětem
ve věku 3–14 let v doprovodu maminek. Vstup do wellness centra
bude umožněn jen na základě telefonických objednávek na 606 094 605, a to do
11. listopadu. www.arealbatov.cz

Inzerce

Krajkářky zvou na výstavu

Letos zahájila v Otrokovicích
městská společnost TEHOS s. r.
o. s ohledem na průběh venkovních teplot a v souladu s vyhl.
č. 194/2007 Sb. topnou sezonu
dne 22. září 2016. V letním období se tradičně zintenzivňují opravy
a údržba zařízení pro dodávky
tepla. Toto léto tak bylo např.
vyměněno přibližně 100 metrů
horkovodního potrubí z počátku
devadesátých let v ulici Nádražní,
které nebylo již jako jediné vybaveno monitorovacím systémem,
který nepřetržitě vyhodnocuje
možný poruchový stav. Nutno podotknout, že i přes technickou náročnost provedení této akce obyvatelé okolních domů nepocítili
žádné omezení dodávky tepla, a to
díky dočasně instalovaným elektrokotlům. V současné době jsou
pak v lokalitách ulic Jabůrková,
Nádražní, Havlíčkova, Bezručova
prováděny práce související s rekonstrukcí komunikační sítě pro
dálkové řízení předávacích stanic.
V souvislosti se zahájením topné sezony připomínáme všem našim odběratelům, které tvoří více
než 5,6 tisíce otrokovických domácností, že odpovědní zástupci
jednotlivých domů mají možnost
Inzerce

Topné sezoně předcházela údržba a opravy
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Lékařská služba první pomoci v Otrokovicích?
Sen, nebo možná realita?
Milí spoluobčané,
následující článek jsem měl již připravený
do zářijového čísla, ale rozhodl jsem se ho
vydat až nyní. Osobně si myslím, že je zajímavý a mohl by být některými lidmi brán
jako předvolební PR mé osoby před krajskými volbami. A to jsem nechtěl, proto vychází až nyní. Nejsem z těch, kteří se chlubí
podporou vlivných lidí, která je však určena
někomu jinému. Úvodem se krátce vrátím
do roku 1997, kdy naše město zasáhly ničivé povodně. V té době jsem jako 17letý kluk
svým rodičům pomáhal uklízet tu spoušť, kterou voda za sebou zanechala. Drobné zranění
na sebe nedalo dlouho čekat. Všudypřítomná
špína ránu řádně zanítila a bylo potřeba vyhledat lékařské ošetření. Cesta byla jednoduchá, městská poliklinika v Otrokovicích
a její lékařská služba první pomoci problém
rázem vyřešila. Drobný chirurgický zákrok,
injekce proti tetanu a hurá domů. V následujících dnech pak již návštěva obvodního lékaře a za pár dní bylo po problému. A dnes?
Nejbližší lékařská služba první pomoci
(LSPP) je k dispozici ve Zlíně, Kroměříži či
Uherském Hradišti. Pro řadu občanů našeho
města, ale i okolních obcí dosti závažný problém. Co maminky s dětmi nebo senioři? Pro
tuto skupinu obyvatel není snadné LSPP jednoduše ve vzdálených městech navštívit. Jde
o sen, nebo možnou realitu tuto službu v Otrokovicích znovu obnovit? První symbolický střípek do mozaiky k tomuto nelehkému
cíli byl již vložen. V rámci zasedání komise
rozvoje města se podařilo prosadit tento projekt „Zřízení lékařské služby první pomoci“
do Zásobníku projektových záměrů na roky
2014–2023. Z přítomných 9 členů se jich 8
vyslovilo pro zařazení, jeden člen byl proti.
Další kroky na sebe chronologicky musejí
navazovat. Určení správného místa, kde tuto
službu zřídit, aby mohla být dostupná pro
všechny potenciální návštěvníky (dostupnost
MHD, ale i z hlediska parkovacích míst pro
automobily). Zajištění kódů od zdravotních
pojišťoven. Možnost spolufinancování z peněz rozpočtu města. Ale hlavně to nejdůležitější – lékaře. Všechny tyto kroky (a nejenom ty zmíněné) mohou změnit sen v realitu
a pomoci tak zkvalitnit dostupnost lékařské
péče nejenom pro obyvatele Otrokovic, ale
i okolních obcí. Jak LSPP funguje a k čemu
je a není určena? Lékařská služba první po-

moci poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům v případě náhlého
onemocnění nebo náhlého zhoršení zdravotního stavu, které však pacienta neohrožuje
na životě a nevyžaduje neodkladný zásah
zdravotnické záchranné služby. Pokud dojde
k náhlému onemocnění nebo náhlé změně
zdravotního stavu pacienta v době mimo pravidelný provoz ordinací praktických lékařů
a ambulantních specialistů. A jestliže není
možné vyčkat s vyšetřením do běžných ordinačních hodin registrujícího praktického lékaře nebo specialisty, pak je možné vyhledat
vyšetření na lékařské pohotovostní službě.
Je však nutné zdůraznit, že lékařská pohotovostní služba není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat
v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení. Nelze na ni ani přesouvat výkony ambulantní péče, které ve stanovených
ordinačních hodinách provádějí příslušná
zdravotnická zařízení. Lékařská pohotovostní služba tedy neslouží k řešení dříve vzniklých onemocnění či zhoršení zdravotního
stavu, při kterých občan nevyhledal včasnou
lékařskou péči, a snesou odklad do řádných
ordinačních hodin praktických lékařů nebo
ambulantních specialistů. Jak to funguje
v jiných městech? Tak například ve Slezské
Ostravě se dohodlo 8 obvodních lékařů a pro
své pacienty (cca 18 000 lidí) zajišťují vlastní pohotovostní službu. Vždy má každý den
jeden z nich tzv. noční službu. Lékař je tak
na centrálním telefonním čísle a je schopen
pacientovi pomoci.
Tento systém funguje v Anglii od roku
1948. Rodinný lékař má na starost své pacienty 24 hodin denně v rámci platby paušálu od pojišťoven, který je v dostatečné výši.
Těsný kontakt pacientů se svým lékařem je
velmi užitečný pro pacienta, lékaře i zdravotní pojišťovny. Důležité je nezaměňovat
lékařskou službu první pomoci a záchrannou
službu. Záchranná služba Zlínského kraje má
v Otrokovicích své pevné výjezdové místo.
Slouží však k řešení akutních, život ohrožujících stavů. Co říci na závěr. Provoz takového
zařízení určitým způsobem zatíží městskou
pokladnu, ale na rozdíl od jiných projektů,
které se z městských peněz hradí, by sloužil
široké veřejnosti, nikoliv úzké skupině lidí.

Ing. Ondřej Wilczynski, Ph.D.

zastupitel města Otrokovice

CHEMIČKA, ASI JSEM TO ZAKŘIKL!
Minule jsem psal, že už chybí jenom chemička a ocelárny. Tak už jenom
ocelárny a je hotovo. Na komisi se nám dostalo oznámení z krajského úřadu, ke kterému se má naše město vyjádřit. Jde o výstavbu nových zásobníků
chemikálií v chemičce na Batově. Ano, té za zdí hned u benzinky. Má tam
vyrůst 10 velkých nadzemních nádrží na nebezpečné látky o celkovém objemu
800 000 litrů. Ty stávající nádrže hned vedle benzinky už jim nestačí.Všude
v dokumentaci se uvádí, že tím nebude navýšena výroba. Ale v další části se
uvádí, že nádrže budou umístěny tak, aby byla maximálně využita plocha areálu
a ponecháno místo pro případný rozvoj výroby. A co že se tam vlastně vyrábí?
Popravdě jsem ty názvy chemikálií ani neuměl pořádně přečíst. V klasifikaci
nebezpečnosti látek používaných ke zdejší výrobě je uvedeno: látky nebezpečné pro životní prostředí, dráždí kůži, způsobuje vážné podráždění očí, zdraví
škodlivý při vdechování, vysoce toxický pro vodní organismy atd. Tohoto bude
v nových nádržích, vzdálených od nejbližších domů 115 metrů, 800 000 litrů!
Při požáru těchto chemikálií vznikají toxické zplodiny. Dokumentace k tomuto záměru samozřejmě jakékoliv riziko úniku nebo požáru uvádí jako velice
nízké. Asi projektanti zapomněli, že už zde před lety hořelo a hasiči měli co
dělat, aby požár uhasili a hlavně ochladili stávající nádrže hrozící výbuchem.
Jediným štěstím bylo, že se jim to podařilo a vítr odnášel toxický kouř pryč
od města. Ale podle dokumentace k tomuto projektu vlastně žádné nebezpečí
nehrozí a čeká nás štastná budoucnost. Aby ne, když tuto dokumentaci zpracovaly stejné firmy jako v případě skladu na pneumatiky na okraji Kvítkovic. A to
monstrum, co tam roste, už vidí každý. Tak snad to i s chemičkou nedopadne
stejně a vedení města se razantně postaví proti této nové hrozbě pro celé Otrokovice. Chemička do města nepatří. Je to pro nás všechny velmi nebezpečné
a užitek pro město z toho téměř žádný. Třeba si to i pan majitel rozmyslí a jednoho krásného dne si ji odstěhuje jinam. A kdo že to je? Ano, ano, přesně ten.
Stačí se podívat na webové stránky chemičky.

Filip Šimek, opoziční zastupitel

z redakční pošty

Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí …

… je jedním z nezapomenutelných výroků pana prezidenta Václava Havla.
Dnes, kdy píšu tento text, 5. října, by se dožil 80 let. To je příležitost k zamyšlení, co přinášel, symbolizoval a říkal. Nebál se ozvat a postavit za svou
věc přesto, že to pro něj znamenalo nepohodlí od druhých. Mimo jiná bezpráví byl v říjnu 1979 tehdejším režimem odsouzen na 4,5 roku vězení, které
si odseděl. To se taky podepsalo na jeho zdraví. Václav Havel jako umělec a dramatik byl kritikem komunismu, spoluzakladatelem CHARTY 77
i Občanského fóra. Jako první polistopadový prezident měl zásadní vliv
na prosazení a ustavení demokracie u nás. Přispěl ke vstupu země do Severoatlantické aliance NATO a mimo jiné nás svým neopakovatelným způsobem
důstojně reprezentoval v zahraničí. Zde byl pro své postoje a podporu demokracie vnímán jako opravdová světová osobnost. To potvrzuje jeho nominace na Nobelovu cenu míru. Získal mnoho domácích i zahraničních ocenění
a o jeho významu svědčí i fakt, že od roku 2013 uděluje Rada Evropy Cenu
Václava Havla za lidská práva. Je dobré si občas připomenout, že díky lidem
jako Václav Havel můžeme dnes žít ve svobodné demokratické zemi. S přihlédnutím k vývoji posledních let se stále pevněji ujišťuju, že pan prezident
Václav Havel byl a je jediným polistopadovým důstojným prezidentem země,
kde spolu se svou rodinou a přáteli žiji a kterou mám tak rád.

Ing. Milan Plesar, zastupitel města Otrokovice

Historicky první účast Mánesky v republikovém finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů se vydařila
Republikové finále OVOV se letos konalo v Brně na atletickém
stadioně VUT ve dnech 9. až 10.
září. Náš tým ve složení Johana
Horová, Šárka Zapletalová, Simona Horáková, Denisa Marčíková, Marian Pražák, Tomáš
Sovadina, Pepa Štourač a Adam
Štourač, přestože postoupil jen
„na body“, se umístil na krásném
24. místě. Celkem se zúčastnilo
čtyřicet družstev plus několik
zahraničních (Maďarsko, Německo, Polsko). Na stadionu se
sešlo 650 dětí, 230 učitelů a přes
60 našich olympioniků a sportovních legend.
Kromě družstva postoupila
i naše loňská deváťačka Simona Hrachovská, která již sice
oficiálně patří střední škole,
ale jelikož postoupila v červnu,
reprezentovala Mánesku. A to
velmi dobře – umístila se na 10.

příčce.Její výkony stojí za zmínku – v hodu 2 kg medicinbalem
zvítězila výkonem 17,40 metrů,
v kriketu byla druhá a v trojskoku třetí s naměřenými 717 cm.
V soutěži jednotlivců se nejlépe vedlo Adamu Štouračovi,

který skončil na 5. místě (první
v kriketu, třetí ve švihadle – 313/
2 min., čtvrtý v klicích i trojskoku – 657 cm).
Všichni závodníci absolvovali
ve dvou dnech desetiboj OVOV
(běh na 60 metrů, skok daleký,

švihadlo, shyby, medicinbal,
trojskok, kliky, lehy-sedy, kriket, běh na 1 000 metrů) a dařilo se jim báječně! Vytvořili si
neskutečné množství osobních
rekordů, vydali ze sebe všechno
a stihli si užít i bohatý dopro-

vodný program, zumbu, horolezeckou stěnu, pidi ping-pong,
lukostřelbu, surf trenažér, zkusili
si jízdu na invalidním vozíku,
otestovali své znalosti o Olympijské nadaci, bavili se na exhibici našich slavných sportovců
a hlavně potkali desítky legend
a olympioniků, kteří rozdávali autogramy, fotky, úsměvy,
rady i vyprávěli veselé historky
z mládí... Všem našim reprezentantům GRATULUJEME
ke skvělým výkonům, děkujeme
za jejich nadšení, radost z pohybu, přátelskou atmosféru a vytvoření bezva party. Můžeme
na ně být pyšní nejen díky jejich
výkonům, ale i chování a sportovnímu nadšení v duchu fair-play! Více info a foto na www.
ovov.cz a www.zsotrman.cz.

Eva Štouračová,

ZŠ Mánesova

Pokud jste nedostali Otrokovické noviny do schránky, jsou k vyzvednutí v Turistickém informačním centru v Otrokovické BESEDĚ od 26. října.
Chyby v distribuci hlaste redakci na tel. 571 118 104, e-mail:redakce@otrokovickenoviny.cz
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společenská kronika

, zůstává jen žal, ten kdo Tě miUtichlo srdce,
loval, vzpomíná dál. Minulý měsíc uplynuly
2 roky, co nás navždy opustila drahá manželka,
maminka, babička, sestra a teta, paní Miroslava
MALÚŠKOVÁ. S láskou a úctou vzpomíná
celá rodina.
Dne 12. září jsme si připomněli 27. výročí úmrtí mého
manžela a našeho tatínka a dědečka, pana Václava
ZAPLETALA. S úctou a láskou vzpomínají manželka, dcera a synové s rodinami.
Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene. Dne 16. září jsme si připomněli 8. výročí
úmrtí naší drahé maminky a babičky, paní Marie
CHYTILOVÉ. S láskou vzpomínají dcery Dana,
Soňa, Jana, Jarmila s rodinami a ostatní příbuzenstvo.
Dne 25. září uplynulo již deset let od chvíle, kdy nás
opustil náš tatínek a dědeček, pan Josef Hotař.
Kdo jste ho znali, věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku spolu s námi. S láskou a úctou synové s rodinami
Před 16 lety nás opustila naše drahá maminka, paní
Josefka VĚRNÁ a od úmrtí našeho tatínka, pana
Aloise VĚRNÉHO, uplynulo 37 let. Vždy na ně
budeme s láskou vzpomínat. Dcery Milena a Vlasta
s rodinami a vnuk Milan s rodinou.
Tak jak z Tvých očí zářila láska a dobrota, tak nám
budeš chybět do konce života. Dne 3. října uplynuly
dva roky od úmrtí paní Jenovéfy Skopalíkové.
S láskou vzpomíná syn Alois s rodinou.
Dne 5. října jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí mého
tatínka, pana Miroslava NOHELA. Stále s láskou
vzpomíná dcera Martina.
Dne 5. října tomu bylo 5 let, co nás náhle opustila naše
maminka, paní Ludmila CHYTILOVÁ. Kdo jste ji
znali, věnujte jí s námi tichou vzpomínku. S láskou
a úctou vzpomínají dcery a syn s rodinami.
V úterý 6. října uplynulo 27 let od náhlého úmrtí mého
manžela, pana Miloslava VÁCLAVÍKA. Vzpomínají
manželka Sylva, dcera Lenka a syn Miroslav s rodinami.
Dne 7. října jsme vzpomněli nedožitých
100 let pana Františka KONÍČKA
a 3 roky, co uplynuly od úmrtí paní Marie
KONÍČKOVÉ. Stále vzpomínají dcery
s rodinami.
Osud Ti nedopřál dále s námi být, ale v našich srdcích
stále budeš žít. Dne 9. října by se dožil 70 let náš milovaný syn, bratr, švagr, strýc, prastrýc, pan František
VLK. S láskou a úctou vzpomínají maminka Anna
a sestra Jarmila s rodinou.
Čas jako by se zastavil, bolest v srdci vrytá, jen vzpomínka nám zůstane, je v našich myslích skrytá. Dne 11.
října jsme si připomněli 10. výročí úmrtí pana Jana
TRKALA. Děkujeme za tichou vzpomínku. Vzpomínají manželka a syn s rodinou.

Kdo lásku a radost rozdával, ten neodešel, žije v našich srdcích dál. Dne 13. října uplynul dvacátý smutný rok od úmrtí pana Stanislava BRAVENCE.
S láskou stále vzpomínají manželka Věra, dcera Marta
a vnučka Zuzka s rodinou.
Dne 17. října 2016 uplynuly 2 smutné roky, co nás navždy opustil náš drahý, pan Ludvík Urban z Otrokovic, rodák z Pohořelic. Ve vzpomínkách zůstane navždy
s námi! Prosím, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Z tichou vzpomínku děkují manželka Alžběta, syn
a dcera s rodinami.
Dne 17. října jsme si připomněli 10. výročí dne, kdy
nás navždy opustil pan Jindřich KOCIÁN. Vzpomínají manželka, dcera a synové s rodinami. Kdo jste ho
měli rádi, vzpomeňte s námi.
Dne 18. října uplynulo 10 roků, co navždy odešel od všech, které měl rád, pan Zdeněk ZIMÁK.
S úctou vzpomínají manželka Jindřiška, dcera Hana
s rodinou a syn Zdeněk s rodinou.
Dne 18. října by oslavil 95. narozeniny náš tatínek,
dědeček, pradědeček, strýc, pan Jaroslav Novotný.
Dne 11. září uplynuly 4 roky od jeho úmrtí. S úctou
a láskou stále vzpomínají dcera a syn s rodinami.
Loučení žádné, nezbyl Ti čas, jen velkou bolest zanechal jsi v nás. Dne 19. října jsme si připomněli 1. výročí
úmrtí pana Petra MIKOŠKY. Stále vzpomínají rodiče, děti a ostatní příbuzenstvo.
Jak smutno bez Tebe, jak dlouhý je nám čas, jak rádi
bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas. Dne 19. října to
bylo 5 let, kdy zemřela paní Renata DOLEŽELOVÁ.
S láskou vzpomínají manžel Zbyněk, syn Zbyněček
a celá rodina.
Dne 20. října to byly 4 roky, kdy nás navždy opustil
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan Jindřich
JURÁK. Za tichou vzpomínku děkují manželka a dcera s rodinou.
Dnes, 21. října, si připomeneme 7. výročí úmrtí pana
Josefa PETRA. Stále vzpomíná manželka Marie, syn
Pavel, dcera Irena a všichni, co jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. Děkuji.
Čas plyne a nevrací, co vzal, jen vzpomínky v našich srdcích zůstávají dál. Dnes, 21. října, uplyne již deset let od chvíle, kdy
nás opustil manžel, tatínek a dědeček, pan Oldřich KRÁLÍK.
S láskou stále vzpomínají manželka Ludmila, dcera Erika s manželem Liborem, vnoučata Tomáš a Erika, dcera Alena a syn Oldřich
s rodinami.
Dne 24. října uplyne již 10 let od úmrtí pana
Ing. Karla STAŇKA. Stále vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují manželka Eva, synové Petr a Pavel
se svými rodinami.
Dne 25. října si připomínáme 13. výročí úmrtí našeho drahého tatínka, pana
Jaroslava LISY. Dne 27. června by se
dožil 100 let. Dne 9. května uplynulo již
šest let, kdy nás opustila naše milovaná
maminka, paní Milada LISOVÁ. S láskou a úctou stále vzpomínají dcera Milada s manželem a syn Jaroslav
s rodinou.
Kdo v srdci žije, neumírá. Dne 27. října uplyne 15 let
od úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka a dědečka, pana Miroslava KRAJČi. Vzpomíná manželka
Mária, syn Miroslav a dcera Marcela s rodinami.

Inzerce

Daleko od vás jsem nekonečně s vámi. Dne 28. října
tomu bude pět let, co nás navždy opustil náš tatínek
a dědeček, pan Miroslav ŠEBESTA. S láskou stále
vzpomínají dcery Hana, Renata a Michaela s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

ODVOZ ZDARMA – cena dohodou

Odešel jsi, jak si to osud přál, v našich srdcích a vzpomínkách však zůstáváš dál. Roky plynou jak tiché řeky
proud, jen bolest nedá zapomenout. Dne 29. října
uplyne 10 let od úmrtí manžela, tatínka, dědečka, pana
Jana KLÁTILA. S láskou vzpomíná manželka
Bohunka a synové Pavel a Josef s rodinami.

Dne 1. listopadu
si připomeneme
10. výročí, kdy
nás opustil pan
František
ŠTEFEK. Kdo
jste ho znali, věnujte mu prosím
spolu s námi tichou vzpomínku.
Děkuje manželka, dcera s rodinou a syn.

Rodiče nikdy neumírají, rodiče

jenom spí, aby se probouzeli ve
vzpomínkách svých dětí. Dne
1. listopadu tomu bude již 20
smutných let, kdy nás opustila
naše maminka, babička, paní
Ludmila
KOTÁSKOVÁ.
V červenci uplynulo 22 let
od odchodu jejího manžela
a našeho tatínka, pana Ignáce
KOTÁSKA, rodáka z Otrokovic. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. Dcera Ludmila
s rodinou
Dne 4. listopadu
uplyne 15 let od
úmrtí pana Karla
CÍSAŘE. Kdo
jste ho znali,
vzpomeňte
s námi. Rodina
Kdyby byli na
světě jen lidé jako
Ty, nebylo by nepřátelství, válek,
nenávisti,
jen
láska, vstřícnost
a dobrá vůle. Dne 6. listopadu
si připomínáme 20. výročí úmrtí
paní Anny Novotné.
 Vzpomeňte s námi. Rodina
Společenská kronika: cena
za zveřejnění je 120 Kč vč.
DPH/osoba. Podklady a platby
přijímá TIC, Otrokovická BESEDA, Po–Pá 8–12, 13–18 hod.,
So 8–12 hod., tel.: 571 118 103.

Avon centrum
Otrokovice – Trávníky,

ul. Hlavní 1549, cca 20 metrů
od Papučárny – projdete menším průchodem,
sousedíme s kadeřnictvím
Černá (Vaďurová).
Prodej zboží zn. Avon,
Oriflame, Dedra, Essence, LR
a nehtové modeláže.
Pravidelné slevy, výprodeje
4 500 ks položek skladem.
Zboží, co není skladem,
na objednání.
Možnost koupě katalogů,
registrace, vzorečky
Otevřeno od Po–Pá 9–17 hodin,
příp. dle dohody i mimo
otevírací dobu.
Listopad a prosinec každé
Po, Út, St budu na Prioru
na Baťově v přízemí – můžete
nakoupit nejen vánoční dárky.
V Avoncentru nově zřízeno
výdejní místo DPD-Pickup
-využijte možnost levného
zaslání balíků přes DPD
(Mall.cz, Alza.cz…)
Facebook: Michaela Vajdová

Tel.: 605 375 505

e-mail: m.vajdova@seznam.cz
e-shop: www.kosmetikadodomu.cz

Inzerce

Dne 2. září by oslavil své 70. narozeniny pan
Jaroslav ZÍŠEK. S láskou vzpomíná sestra Marie
s rodinou.
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Prezident a ministryně školství navštívili SPŠ Otrokovice

Střední průmyslová škola Otrokovice a její Experimentárium měly v říjnu
dvě významné státnické návštěvy. Dne
6. října zavítal do školy prezident České
republiky Miloš Zeman. Ve druhém patře
Experimentária již na vzácnou návštěvu
čekali žáci školy, kteří hlavě státu pre-

zentovali své zkušenosti a nabyté vědomosti v podobě bezchybně provedených
chemických pokusů, které prezidenta
velmi zaujaly: například lávová lampa
či chemický bar. Z přizvaných hostů se
setkal také s Otrokovičany – hejtmanem
Zlínského kraje Stanislavem Mišákem

a ředitelkou ZŠ T. G. M. Martou Zakopalovou. Už čtrnáct dní předtím, v pondělí
19. září, navštívila Střední průmyslovou
školu Otrokovice ministryně školství
Kateřina Valachová. Prohlédla si všechna tematická patra a některé exponáty si
osobně vyzkoušela. Zaujaly ji například

muší brýle, hmatové pexeso nebo autodráha. Ministryni se v Experimentáriu
líbilo a přislíbila, že se ráda vrátí ještě
v listopadu. Ministryně navštívila také ZŠ
Mánesova, kde pochválila mimo jiné otrokovický projekt Zdravý pohyb do škol.
 (red), snímky: SPŠ Otrokovice

Pestré září v ZŠ Trávníky: sport, pasování prvňáčků i hosté z daleka
Zbarvující se listí a ranní mlhy
ohlásily nastupující podzim a odpočinek. U nás na trávnické škole se však odpočívat nechystáme. Ba naopak. Od začátku září
jsme se s chutí a úspěchy pustili
do práce. Motto nového školního roku je citát Přes překážky
ke hvězdám a vychází z výchovně vzdělávacího programu naší
školy Pomáháme si růst.
Již krátce po zahájení školního
roku se šesťáci vydali na tradiční
stmelovací kurz do rekreačního
střediska Kamínka v obci Roštín.
Spolu se svými učiteli a školní
psycholožkou strávili dva dny
plné společných her a aktivit,
v nichž překonávali překážky
na cestě k seznámení, respektu,
spolupráci a důvěře. Užili si také
spoustu legrace, her i večerní táborák.
12. září navštívila naši školu
vzácná návštěva až z dalekého
Súdánu. Zorganizoval ji pan
PhDr. Pavel Onderka, který
v Súdánu již několik let pracuje
na archeologických vykopávkách. Spolu s ním nás navštívili
i generální ředitel a inspektorka
súdánské Národní korporace pro
památky a muzea a také generál-

ní konzul Slovenské republiky
v Súdánu. Hosté si prohlédli moderně vybavené odborné učebny
a také zavítali do prvních tříd.
V polovině září k nám přijeli čtyři stážisté z projektu
EDISON. Během jednoho týdne představili svoji zemi, její
kulturu, zvyky a tradice. Žáci
prvního i druhého stupně se tak
v angličtině dozvěděli o životě
v Malajsii, Indonésii a Tunisku.
Setkání bylo pro nás všechny
cenným obohacením, které nám
snad umožní porozumět tomu,
že navzdory jazykovým a kulturním odlišnostem máme společ-

Bezpečně ve virtuálním světě
Protože v dnešní době stále více
žijeme my i naše děti ve virtuálním prostoru, ať už v rámci
mobilního telefonu, tabletu,
počítače a různých sociálních
sítí, na ZŠ T. G. M. si stále více
uvědomujeme nutnost zdůrazňování bezpečného chování
v těchto oblastech. Proto každý žák, který bude mít v tomto
školním roce výuku informatiky, ihned na začátku školního roku absolvoval školení se
školní psycholožkou a s vyučující informatiky o tom, jak
se ve virtuálním světě chovat
bezpečně.
Žáci se dozvěděli, že virtuální svět je dobrý pomocník, ale
zlý pán. Společně jsme si řekli,
jaká rizika nás v něm mohou
ohrožovat – ať už například

nebezpečí falešné identity, ale
také třeba potíže spojené s kyberšikanou. Následovaly praktické příklady, jak takovým
věcem předcházet – jak se tedy
chovat bezpečně, abychom se
do podobných potíží ani nedostali.
V závěru nechyběla diskuse o tom, co dělat, kdyby se
nám něco takového přihodilo,
včetně doporučení, na koho se
s problémy obrátit. A protože
nebezpečí ve virtuálním světě
nehrozí pouze dětem, ale i jejich rodičům, připravujeme
na naší škole obdobné školení
o bezpečném chování ve virtuálním světě také pro rodiče, a to
na jaře.
 Mgr. Alžběta Baroňová,
školní psycholožka, ZŠ T. G. M.

ného víc, než se na první pohled
může zdát. Slavnostní atmosféra
panovala i 23. září při pasování
prvňáčků na školáky. Akce byla
určena nejen dětem, ale i jejich
rodinným příslušníkům. Režie
se ujali deváťáci, kteří přijali prvňáčky pod svá křídla. Vyzdobená tělocvična, kamery a blesky
fotoaparátů, pamětní medaile
a emoce na obou stranách celou
slavnost umocnily.
27. září proběhl 4. ročník Memoriálu Mgr. Jiřího Ševčíka,
který je již tradičně pořádán jako
vzpomínka na našeho kolegu
a výborného učitele, jehož ži-

vot byl dlouhá léta spjatý právě
s naší trávnickou školou. Sportovního klání ve fotbale a florbale se účastnili žáci naší školy
spolu s kamarády z partnerské
Základní školy Pavla Demitru
z Dubnice nad Váhom. Tato akce
zdaleka přesáhla rovinu sportovní. Během celého dne panovala
srdečná přátelská atmosféra.
Hosty ze Slovenska jsme přivítali ne jako soupeře, ale hlavně
jako kamarády.
Září bylo pestré i v naší školní
družině. Děti navštívily dopravní
hřiště, užily si příjemné odpoledne na interaktivní výstavě Chytrá hračka i při dni otevřených
dveří v Novém domově, sportovaly v rámci Zdravého pohybu
do škol.
Ani naší škole se však nevyhnula neočekávaná komplikace
v podobě poruchy vodovodního
řadu. Vedení školy touto cestou
vyjadřuje velké poděkování rodičům za spolupráci, spolehlivou
zpětnou vazbu a fungující telefonické spojení při události, která
způsobila předčasné ukončení
vyučování.
 Mgr. Martina Fabriková,

učitelka ZŠ Trávníky

Děti z mateřinky se
utkaly o pohár starosty

V pondělí 26. září se sešly všechny děti ze sedmi pracovišť Mateřské školy Otrokovice na hřišti u ZŠ Trávníky, aby se utkaly
o pohár starosty města. Sedm
týmů po šesti dětech se utkalo
v šesti atletických disciplínách:
ve sprintu na 30 metrů, slalomu,
hodu medicinbalem, běhu přes
překážky, hodu míčkem do dálky a skoku z místa. První místo
získali Motýlci ze školky Zahradní 1139, druhé místo si vysloužila Koťátka z Hlavní 1159
a na třetí příčce stáli Tygříci
z J. Jabůrkové 1389. Nenudily
se ani děti, které nesoutěžily: byl
pro ně zajištěn fandící program.
„I když nemohou vyhrát
všechny děti, pevně věřím, že si
sportovní dopoledne užily. Už
od malička získávají pozitivní
vztah ke sportu a pohybovým
aktivitám, probouzí se v nich
zdravá soutěživost, ale také
schopnost přijmout porážku,“
uvedl starosta Jaroslav Budek,
který předával dětem ceny.
Organizaci klání MŠ O pohár starosty města Otrokovice
zajišťuje DDM Sluníčko spolu
s Gymnáziem Otrokovice.  (ste)

ZÁŘÍ + ŠESTÉ TŘÍDY + ADAPTAČNÍ POBYT = MÁNESKA
Tradice a rituály mají své místo v dějinách lidstva, v historii každé rodiny. Přinášejí nám pocit jistoty, důvěry, sounáležitosti a v neposlední
řadě i radosti. Patří k našemu životu, neradi se
jich vzdáváme a většina z nás usiluje o jejich
kontinuitu.
Jeden takový rituál se zrodil v naší škole a těší
se již několik let veliké oblibě. Adaptační pobyty
pro šesté třídy (Adapťáky pro šesťáky). V pojetí naší školy nejde o adaptaci na nový kolektiv
třídy, protože zůstává téměř nezměněn, ale o seznámení s novým třídním učitelem (učitelkou),
prohloubení vztahů mezi žáky a také o rituální
ukončení prvního stupně a přechod do nové školní etapy stupně druhého. (Že jde i o odpočinek
od školy, to není třeba psát.)
Nebylo tomu jinak i letošní září, kdy každá
šestka prožila dva dny v táborové základně DDM
Sluníčko. Program byl pestrý a o zážitky nebyla
nouze – školní psycholožka připravila hry pro
radost, zábavu, poznání, seznámení, spolupráci,
komunikaci, strategii. K posílení fyzické kondi-

ce přispěl učitel tělesné výchovy pan Bukovjan,
výtvarné a estetické stránky rozvíjela při tradiční
výrobě masek učitelka výtvarné výchovy paní
Řezníčková. Dvě třídy vyzkoušely výukový program „žonglování“, při kterém si děti ověřovaly,
jaká je jejich koordinace pohybů, zda udrží rovnováhu, jak silná je jejich vytrvalost a trpělivost.
Večerní program patřil přátelskému a neformálnímu setkání rodičů a vyučujících. Společně
jsme se seznámili, zahráli hry, opekli špekáčky
a bylo i jedinečné překvapení. Jaké? To necháme
jako záhadu a nejasnost. (Všechno prozrazovat
nechceme.)
Na závěr se sluší poděkovat – díky Hospůdce u Zvona za obědy a pizzu. Díky rodičům
za buchty a ovoce. Díky metodičce prevence
paní Kryškové za úspěšný projekt, na základě
kterého jsme čerpali finanční podporu z MŠMT.
A veliké poděkování patří počasí, které bylo, dle
slov dětí, luxusní. 

Mgr. Lenka Zvoníčková,

školní psycholožka, ZŠ Mánesova
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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 třetí část – sedmdesátá léta.

1971– Josef Podmolík, několikanásobný mistr ČSR i ČSSR
v maratonu. Dnes se běhá jeho
memoriál v půlmaratonu.
Za odměnu družba
v Maďarsku
V roce 1970 uspořádal oddíl
opět mistrovství ČSSR junio-

rů, oddíl se jako celek poprvé
dostal do zahraničí a v maďarském Szolnoku vybojoval
utkání s tamním klubem MÁV.
Na podzim se v Otrokovicích
konala odveta a tato družba pak
trvala dlouhých 20 let. Družstvo
mužů už bojovalo na čele divizní soutěže a obsadilo 2. místo.
Josef Podmolík vybojoval maratonské tituly ČSR i ČSSR,
Josef Ruprecht obsadil 2. a 3.
místo na akademickém mistrovství ČSSR v běhu na 200 metrů
a ve skoku dalekém. Ruprecht se
stal také v celé historii nejplatnějším závodníkem mužského
družstva, když získal v soutěži
družstev celkem 1 675 bodů.

Jiří Palacký, velký bojovník divizního mužstva, foto s jeho typickým vítězným gestem vyhrálo
soutěž o nejlepší sportovní snímek. 
Změna předsedy znamená
kvalitní organizaci velkých
závodů
V roce 1971 odešel z Otrokovic Jiří Bednařík a do funk-

ce předsedy nastoupil Josef
Prudký. V tomto roce se poprvé běžel Otrokovický maraton.
Muži v divizi skončili opět
druzí, Podmolík se stal opět
mistrem ČSSR v maratonu.
V roce 1972 se konaly olympijské hry v Mnichově a Josef
Podmolík se snažil o splnění
olympijského limitu. Opět zvítězil na MČR i ČSSR a přestože nakonec splnil ostrý limit,
na olympijské hry nebyl nominován. Olympijských her se
zúčastnil jen jako divák.
V roce 1973 uspořádal oddíl
Mistrovství ČSSR v maratonu,
a v červenci Mistrovství ČSSR
mužů a žen. V dalším roce byl
pověřen také maratonským mistrovstvím, tentokrát ČSR.
Sestup do nižší soutěže
Rok 1975 se zapsal černým
písmem do historie. Po reorganizaci soutěží muži postoupili
do II. národní ligy a na tuto

soutěž již nestačili. Mnozí zanechali činnosti a mladí zatím
na tuto úroveň svými výkony
nedorostli. Organizačně stále
silný oddíl pod vedením Josefa Prudkého uspořádal mistrovství ČSSR juniorů. I v dalším roce uspořádal mezistátní
čtyřutkání v maratonu, v roce
1977 ještě přebor ČSR dorostu.
Další úspěchy jednotlivců
se dostavily až v roce 1978.
Vlastimil Bukovjan přesedlal z gymnastiky a na Přeboru
ČSR v běhu na 5 000 metrů
získal stříbro. V tomto roce byl
uspořádán první ročník Silvestrovského běhu.
V roce 1979 uspořádal oddíl MČSR v maratonu. Muži
však v soutěži skončili předposlední a hrozil rozpad. Vlastimil Bukovjan získal bronz
na MČSSR v přespolním běhu.

Petr Gybas,

TJ Jiskra Otrokovice

Snímky: archiv TJ Jiskra

Atletika v Otrokovicích slaví letos 80 let – exkurze do sedmdesátých let

Úspěchy otrokovických atletů v roce 80. výročí založení oddílu
Když v roce 1936 začínala parta nadšenců na Baťově s atletikou na hřišťátku Ve vrbičkách,
nikdo tehdy nemohl tušit, zda
se nový sport ve vznikajícím
městě uchytí. Ale je známo,
že atletika je královnou sportů
a jako vládkyně má věrné a oddané poddané.
A tak i naše otrokovická atletika přežila válečná léta, roky
stěhování a živoření na téměř
neregulérních hřištích, až se
nakonec v roce 1959 dočkala otevření oficiální 400 metrů dlouhé dráhy se sektory
a v roce 1965 dostavby celého,
na tu dobu hypermoderního stadionu. Nový stánek nastartoval
novou éru atletiky, kdy k výborným výkonům individualit
přibyly skvělé výkony družstev
mužů i žen v prvoligových soutěžích a pořadatelství mezinárodních závodů a mítinků.
V roce oslav 80. výročí založení se atletkám a atletům Otrokovické Jiskry podařilo dosáhnout mnoho pořadatelských
a závodních úspěchů.
Halový mítink
Halovou sezonu naplněnou
více než desítkou medailí z mistrovských soutěží ozdobil junior Tomáš Janeček stříbrem
z MČR juniorů v trojskoku.
Vrcholem pak byl pořadatelsky
velmi úspěšný, již METAL-PS mezinárodního atletického
mítinku mládeže a dospělých,
pořádaného pro všechny kategorie přípravkami počínaje
a splněnými limity dospělých
na olympiádu konče.
Úspěchy v hale ukázaly, že
nastoupená cesta náročné spor-

tovní přípravy pod vedením
kolektivu trenérek a trenérů je
správná a povzbudily členy oddílu do další práce.
OVOV a V. I. P.
Stadion se stal svědkem výborně pořadatelsky zvládnutých závodů pro školní a středoškolskou mládež, krajského
finále Odznaku vítězů olympijských pohárů (OVOV) a již
18. ročníku V. I. P. vícebojů,
které se postupem času rozrostly do celodenní akce pro všechny generace.
Úspěch měla družstva
i jednotlivci
V soutěžích družstev se dařilo všem družstvům, čtvrtými
ženami a šestými muži ve II.
lize počínaje přes výborné starší žactvo až po přípravky. Největšího úspěchu však dosáhli
kluci-mladší žáci, kteří se přes
čtyřstupňovou kvalifikaci probojovali až do finále, kde dokázali v osmi lidech vzdorovat
družstvům ze sportovních středisek a za Olomoucí a Brnem
obsadili bronzovou příčku.
V hlavních soutěžích jednotlivců vyčnívají výkony Tomáše
Janečka. Ten se stal juniorským
mistrem ČR v trojskoku vynikajícím výkonem 14,90 metru,
čímž se nominoval na mezinárodní závody do Miskolce,
kde obsadil druhé místo 14,69
metru. Na závěr sezony poté
dokázal na finále MČR mužů
skončit šestý za výkon 14,67
metru, což znamenalo 4. místo
mezi českými borci. Výkon je
o to cennější, když si uvědomíme, že Tomáš teprve v prosinci
dovrší 18 let.

Nadějné mládí. Stříbrná štafeta 4x60 metrů žáci na Evropských
hrách mládeže: otrokovičtí atleti Budík, Dočkal, Sychra, Bujdák. 
Ale nebyl sám, kterému se
tak dařilo. Mezi nejlepší sprintery v dorostenecké kategorii
se zařadil loňský žák Kryštof Kašpárek v disciplínách
100, 200 a 400 metrů, kterého
jen svalové zranění vyřadilo
z účasti na mistrovství Evropy
do 17 let.
V kategorii dorostenek je
velikým příslibem kladivářka
Veronika Hejdová, která se začíná prosazovat na republikové
úrovni, stejně jako její tréninková partnerka Adriana Straková,
která již dokázala na MČR žactva obsadit 4. místo. Ve stejné
kategorii se dařilo taktéž Simoně Hrachovské v hodu oštěpem,
šesté na Evropských hrách mládeže, a Nikole Hillerové, druhé
na MMaS a páté na Evropských
hrách v běhu na 60 metrů, výbornými výkony 7,91 a 7,94

metru. Je potřeba dodat, že výčet nadějných a úspěšných starších žaček a žáků by měl být
daleko větší.
Investice do mladých
se vyplácí
Na závěr nám ještě musí zůstat místo na kategorie mladších žaček a mladších žáků.
Před pár lety jsme se rozhodli
soustředit co nejvíce sil a času
právě na mládež a přípravky.
Letošní úspěchy, ale hlavně
výkony velmi široké skupiny
žactva ukazují, že nastoupená
cesta je správná. Dívky i hoši
pochopili, že mohou být soupeřem každému nejen v ČR, ale
v rámci svých kategorií i v Evropě. Pravidelným tréninkem se
podařilo mnoha z nich dosáhnout velkého zlepšení a s tím
pochopitelně
souvisejících
úspěchů.

Medaile a finálová umístění z Evropských her mládeže
a mistrovských závodů dokázali přivézt:
Barbara Mitevová, Victoria
Kuchmister, Michal Bujdák,
Petr Dočkal, Lukáš Budík,
Adam Sychra a další dívky
a hoši z celkového počtu více
než stovky mladých atletů oddílu.
Věříme, že zápal a nadšení
pro trénink vydrží všem závodníkům a trenérům, funkcionářům pak přejeme hodně sil
pro pořádání dalších kvalitních
sportovních akcí.
Poděkování a pozvání
Závěrem pak musíme poděkovat za přízeň městu Otrokovice, Zlínskému kraji,
generálnímu partnerovi oddílu
Metal-PS, hlavním partnerům akcí Lanové centrum Lanáček, POS a všem dalším, kteří atletiku a její sportovní akce
podporují. Všichni členové se
vynasnaží o jejich vzornou propagaci a reprezentaci.
Trenérky a trenéři se těší
na nové zájemce z řad dětí
a mládeže. Možností ve městě je více, ať už jsou to kroužky pro různé věkové skupiny
na DDM Sluníčko, nebo organizovaný celoroční tréninkový
a závodní cyklus v atletickém
oddíle TJ Jiskra. Všude vás
rádi uvítáme, atletika je svojí
rozmanitostí příležitostí pro
všechny začít s pohybem a je
základem pro většinu sportů.
Základem je nebát se přijít.

Aleš Prudký,

atletický oddíl,

TJ Jiskra Otrokovice, z. s.

Ceny pronájmu Městské sportovní haly se v příštím roce nezvýší
Že se nebude v příštím roce
zvyšovat cena za užívání Městské sportovní haly, rozhodli
otrokovičtí radní na jednání 23.
září. Poslední navýšení ceny
za pronájem haly se uskutečnilo v roce 2009 přibližně o 6 %.
Nejčastěji se toto sportoviště

využívá pro tenis, házenou
a atletiku.
Pravidelnými uživateli haly
jsou studenti Gymnázia Otrokovice v rámci tělesné výchovy. O pronájem mají zájem také
hráči softbalu, kopané nebo
modeláři. V zimním období,

o víkendech a státních svátcích
zaplatí uživatelé za hodinu pronájmu haly 730 korun. Během
pracovních dní do 16.00 hodin
zaplatí 500 korun a v letním
období maximálně 350 korun
za hodinu. Příspěvkovým organizacím a mládežnickým oddí-

lům se sídlem v Otrokovicích
je účtována cena s 50 % slevou. „Jelikož je podpora sportu
v našem městě jednou z priorit,
rozhodli jsme se cenu, po vzoru minulých let, nenavyšovat,“
uvedl místostarosta Jiří Veselý.
Na příští rok je plánována

rozsáhlá rekonstrukce sportovní haly. Pokud se podaří
zabezpečit finanční prostředky,
v roce 2017/2018 by mělo být
do rekonstrukce Městské sportovní haly investováno přibližně sedmdesát milionů korun.

(ste)
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Otrokovičtí veslaři jsou spokojení, mají za sebou úspěšný podzim
Na podzim se venkovní veslařská sezona blíží ke konci, přesto
se konají jedny z posledních důležitých závodů v Račicích. Jedná se o Mistrovství ČR ve sprintu a finále družstev.
Mistrovství ve sprintu je velmi atraktivní závod a mohou
se jej účastnit pouze kategorie
od dorostu výše. Otrokovičtí
veslaři zde získali 2 tituly mistrů
ČR – dvojskif dorostenci Radim
Hladík a Jan Bureš a dvojskif
mužů lehké váhy Jakub a Adam
Atarsiovi. R. Hladík pak obsadil výborné 3. místo i ve skifu

dorostenců. Stříbrnou medaili získala Valentýna Solařová
ve dvojskifu juniorek a současně přidala i bronz ve čtyřce párové. Dále se na druhé příčce
umístili muži na čtyřce bez kormidelníka ve složení Jan Vodinský, Martin Omelka, Jan Solař
a Tomáš Vohrabal a na osmě
žen G. Polášková, S. Šarová
a J. Zbudilová. J. Vodinský
a M. Omelka získali i bronz
za dvojku mužů.
Říjen je měsíc, kdy se první sobotu již tradičně sjedou
moravské a slovenské oddíly

na Štěrkoviště, aby se zúčastnily
Mezinárodního mistrovství Moravy ve sprintu. Těchto závodů
se již účastní i nováčci – mladí
veslaři, kteří začali s veslováním buď o prázdninách, nebo se
začátkem školního roku. Počasí
letos závodníkům i pořadatelům
přálo, a tak se na hladině „Štěrkáče“ odehrály tuhé boje. Vítězství a zlaté medaile vybojovali:
dvojka dorostenců O. Smolinka a K. Zpěvák, dorostenecký
dvojskif mix R. Kočař a L. Skopalíková, párová čtyřka žaček
starších ve složení N. Starová,

sobota 5. listopadu, okolí Městské sportovní haly,
po celý den od 8 hodin. TJ Jiskra Otrokovice, oddíl atletiky pořádá

E. Zavadilová, K. Krajčová,
K. Bartůňková, korm. V. Paseková, skif žáci mladší – O.
Kuhr, skif žáci starší – M. Haukvic, čtyřka párová žáci mladší –
J. Lupač, O. Kuhr, M. Neulinger, J. Sukup, korm. Paseková,
dvojskif žáci mladší J. Lupač
a M. Neulinger, dvojskif žačky
mladší K. Rulfová a A. Janotová, skif žačky starší N. Starová,
dvojskif žačky starší N. Starová
a D. Doleželová, skif juniorky
V. Solařová, začátečníci J. Šiška, R. Zavadil a S. Hoferková.
Závody byly podpořeny dota-

cí města Otrokovice a Zlínským
krajem, kterým bychom tímto
chtěli poděkovat. Dík patří současně i všem ostatním sponzorům, kteří nás podporují nejen
při závodech, ale i při činnosti
po celý rok.
Zveme také případné mladé
zájemce o veslování ve věku
od 10 let do naší loděnice. Jedinou podmínkou je dobrý zdravotní stav a základní znalost
plavání. Najdete nás zde denně
od 16 hodin.
Zuzana Atarsia,

oddíl veslování TJ Jiskra

Horká sobota patřila postiženým sportovcům

Memoriál MUDr. Josefa Podmolíka
Kdo si netroufnete na půlmaraton sám,
přijďte změřit své síly ve štafetě.
Přihlášky všech závodů a všech kategorií online na
www.pul-maraton.cz a www.maraton-a-pul.cz
nebo na e-mailu: prihlasky@pul-maraton.cz do 3. listopadu.

Premiérová jízda do Dubnice byla výzvou pro šedesát hobby cyklistů
rokola. „Letos jsem na kole prakticky neseděla. Ale chtěla jsem vyzkoušet, jestli
dokážu dojet z Otrokovic až do Dubnice.
Za zády jsme měli cyklobus, který by
nás v případě, že nám dojdou síly, naložil i s koly a záchranka nám byla v patách,“ říká dnes už s úsměvem Barbora
Šopíková, která se cyklojízdy zúčastnila
na elektrokole a do cíle dojela s časem
3 hodiny a 52 minut.
U startu dostal každý účastník čip,
mapu, energetickou tyčinku, láhev vody
a další pozornosti od pořadatelů a partnerů akce. Celá akce byla pro přihlášené
cyklisty zcela zdarma. Náklady na sebe
převzali pořadatelé a partneři akce. Letošní ročník byl tzv. zkušební. Všichni
účastníci úspěšně dojeli do cíle.
(ste)

SAB hostil výběrový kemp

Inzerce

Sportovní areál Baťov opět
po roce hostil výběrový kemp
české reprezentace hráčů do 15
let. „Zdejší areál ve všech
ohledech splňuje naše požadavky na organizaci výběrového kempu. Ve skupině panuje
spokojenost, kluci se snaží
a jsou ochotní pracovat. Jsem
si jist, že si skupina do budoucna sedne. Oficiální výběr
odehraje první utkání v listopadu v Uherském Brodě. Půjde
o dvojutkání se slovenským
mančaftem,“ pochvaloval si
sportoviště trenér Petr Janoušek. 
(vac)

CLEARTECHNIK

Úklidové služby firem, kanceláří,
bytů, rodinných domů, ordinací
v Otrokovicích a okolí.
mob: 777 123 369
www.cleartechnik-uklidy.cz

Bavili se snad všichni. Se zápalem a zaujetím soutě-

žili postižení sportovci v sobotu 10. září ve Sportovním
areálu Baťov v atletických disciplínách. Teplota atakovala třicítku, jako by také chtěla dosáhnout rekordu.
A na závodišti i na tribunách vládla spokojená nálada.

(ano), foto: Michal kratochvíl

V Maroku čelil Gach konkurenci i žaludečním problémům

Ve dnech 9.–11. září se v Maroku
konalo Mistrovství světa a finále
Světového poháru v univerzálním trapu. Na marakéšské střelnici se v týmu České republiky
představil se svou berettou také
otrokovický střelec Jiří Gach,
člen SKP Kometa Brno. V konkurenci více než 200 závodníků
obsadil dělené pětatřicáté místo
výkonem 191 trefených terčů
z 200 možných, když vítězem se

stal Australan Iles se 198 zásahy.
Tříčlenný tým České republiky ve složení Gach, Pučálka,
Veverka pak v soutěži družstev
obsadil páté místo součtem 560
terčů. „Cílem bylo umístění
v první desítce, a tak jsem trochu zklamán. V úvodním dnu
jsem chybil v první položce dva
terče, pak jsem přidal dvě bezchybné položky, ale v sobotu
jsem nenavázal a měl tři chyby.

V závěrečných dvou nedělních
položkách už jsem se potýkal
se žaludečními problémy. Chtěl
bych poděkovat za podporu otrokovickým fanouškům, kteří
mně přímo v Maroku fandili,
městu Otrokovice – panu starostovi a místostarostovi, J. P.
a POS za finanční podporu, která
mi umožnila start v tak exotické
zemi,“ zhodnotil Gach.

Michal Petřík
Inzerce

Inzerce

V rámci 53. ročníku Medzinárodných
dní cyklistiky vyjelo v sobotu 24. října
přibližně sto deset reprezentantů U19
a šedesát hobby cyklistů z Otrokovic
do slovenského partnerského města
Dubnica nad Váhom. Závod i cyklojízdu
uspořádal Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom společně s městy Otrokovice a Dubnica nad Váhom.
Vlastní jízdní kolo, cyklistická přilba,
dovršení věku 18 let a sportovní nálada.
To byly hlavní podmínky pro to, aby se
každý, kdo se cítí ujet více než pětasedmdesát kilometrů na kole, mohl přihlásit
k hobby jízdě. Z otrokovického náměstí
vyjeli cyklisté různého věku, muži i ženy
na nejrůznějších typech jízdních kol.
Nejméně trénovaní využili třeba i elekt-

