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zdarma – neprodejné

  úvodní slovo

Vážení SPOLUOBČAnÉ,

sotva skončily krajské volby, vtrhly na nás Vánoce. Letos zase o něco dříve a zase o něco ag-
resivněji. Takže už pojímám podezření, že příští rok se regály v supermarketech zaplní vánoč-
ními produkty hned po letních prázdninách. Už osmým rokem mám ale Vánoce osobně spojené 
s významnou charitativní akcí, kterou pořádáme s kolegy Milanem, Tomem, Láďou, Honzou 
a dalšími asi třiceti dobrovolníky – Pomáháme potřebným při rozsvěcení vánočního stromu 
v centru Otrokovic. Za osm let se nám, díky vám všem, kteří jste přišli a koupili si svařák, punč 
nebo něco „na zub“, podařilo vydělat pro potřebné 968 871 korun. Do milionu korun tak letos 
schází 31 129 korun a už teď je jasné, že letos tuto pomyslnou laťku překročíme. 
Za ta léta jste díky konzumaci všech pochutin ve stáncích na náměstí pomohli nejen dětem 
z onkohematologického oddělení fakultní nemocnice v Olomouci, ale i cíleně řadě rodin  
z Otrokovicka, které nemají v životě to štěstí a musejí se potýkat se zákeřnou nemocí u svých 
dětí. Vždy, když jim se Zdenkou předáváme peníze na podporu léčby jejich nejvzácnějších 
pokladů, neobejde se to bez slz v očích na obou stranách. 
Proto přijďte 25. listopadu na náměstí před Otrokovickou BeSeDU (klidně už po poledni) 
a pijte, hodujte! Čím víc, tím líp, hlavně pro ty děti, které na rozsvěcení vánočního stromečku 
kvůli své zákeřné nemoci nemůžou. Vánoce místo toho stráví na nemocničním lůžku mezi che-
moterapiemi a jejich největším přáním je normální život plný dětských radostí.
A ještě něco o Zdence Wasserbauerové, mimochodem držitelce titulu Osobnost města Otroko-
vice: tato neúnavná žena, která by si v klidu mohla užívat seniorských výhod, opět organizuje 
prodej vánočních růží. Výtěžek z prodeje, jak jinak, prospěje nemocným dětem. Tak když si 
nějakou tu květinku koupíte, pomůžete těm nejmenším, kteří mají radost z každého nového dne 
na tomto světě (upoutávku na akci najdete na straně 7). 
 Michal Kratochvíl
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internetem 
21. století

hvězdy slavnostního večera. Pietními akty a slavnost-
ním večerem oslavili Otrokovičtí osmadevadesáté výročí 
vzniku československého státu připadající na 28. říjen. Už 
26. října položili květiny u pomníku obětem 1. světové vál-
ky na náměstí 3. května a na kvítkovické návsi a poté se 
setkali v Otrokovické BESEDĚ na slavnostním večeru. Jeho 
součástí byla přednáška historika Davida Valůška věnovaná 
875 letům od první písemné zmínky o Otrokovicích a zlatým 
hřebem bylo pak jmenování osobností města. Nositeli titu-
lu se letos stali Albert Antonín Černý (na snímku vpravo), 
který se vyznamenal především odbojem a odporem proti 
komunismu a svou morální zásadovostí a názory ovlivňoval 
také společenské dění v Otrokovicích, a Jiří Holub (na sním-
ku vlevo), předseda uměleckého spolku Rozumění, za svou 
uměleckou tvorbu, za organizační podíl na obohacení spole-
čenského a kulturního života a na propagaci dobrého jména 
Otrokovic. V průběhu slavnostního večera předali předsta-
vitelé města pamětní medaili k 875. výročí první historické 
zmínky o Otrokovicích všem doposud oceněným osobnos-
tem města.        (red), foto: Martina FojtíKová

Přibyla parkovací místa, plánují se další osobnosti města: umělec a disident

Taktické cvičení 
policie
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10. Otrokovický 
salon
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Letošní opravy chodníků, 
nový úsek cyklostezky a další 
parkovací prostory mají oby-
vatelům zajistit pohodlnější 
život v Otrokovicích. Radnice 
na to v uplynulé sezoně vyna-
ložila několik milionů korun.

„Podél třídy Tomáše Bati 
byla vystavěna cyklostezka 
kombinovaná s chodníkem, 
tedy prodloužení směrem 
k páteřní cyklostezce Otroko-
vice–Zlín. Další akcí na Ba-
ťově byla oprava chodníku 
spojená s jeho zúžením v ulici 
Tylova. Velkou akcí je i kom-
plexní rekonstrukce hlavního 
chodníku v ulici SNP na Tráv-
níkách,“ popsal starosta Otro-
kovic Jaroslav Budek. 

Oprav však bylo ještě více: 
rekonstrukce chodníků před 
ZŠ Mánesova, chodník a vy-
cházkové území u domu s pe-
čovatelskou službou v ulici 
Hlavní na Trávníkách, lávka 
přes řeku Dřevnici na Tráv-
níkách a další lokální opravy 
dle potřeb – například ve Sta-
ré kolonii či v ulici Erbenova. 
Opravovaly se také komuni-
kace: prodloužení ulice Má-

nesova směrem na jih, oprava 
zastávkového zálivu v ulici 
Dr. Edvarda Beneše a další.

Letos vznikla i nová par-
kovací místa. Zatímco vloni 
jich přibylo deset na Mora-
vanském sídlišti, letos mohly 
pohodlněji zaparkovat téměř 
čtyři desítky řidičů. Vzhle-
dem k množství automobilů 
to možná není mnoho, ale 
každé místo se počítá. Od to-
hoto roku je o jedenadvacet 
stání více v ulici Mánesova 
za hotelem Společenský dům, 
na sídlišti Štěrkoviště tři mís-
ta u domu č. 1294, jedenáct 
míst se ještě do konce roku 
vybuduje v ulici SNP. Blízko 
kostela sv. Vojtěcha nahradila 
bývalou trafiku dvě stání pro 
auta. 

Výhled oprav komunikací 
do roku 2017 je také příznivý, 
a to i co se týká parkovacích 
míst. 

Město by mělo v následu-
jícím roce začít připravovat 
generální opravu mostu přes 
železniční koridor v ulici 
Nadjezd, zvýšení kapacity 
parkovacích stání u polikli-

niky, zahájit přípravy re-
konstrukce ulice Na Uličce  
a bezpečného napojení Baťo-
va na cyklostezku Otrokovi-
ce–Zlín. Fyzicky by měla být 
opravena komunikace v okolí 
Městské polikliniky, zahá-
jena rekonstrukce zastávek 
městské hromadné dopravy 
(odstranění bariér) na území 
města. Nová parkovací mís-
ta by měla být vybudována 
v ulici SNP na Trávníkách. 
Na ulici SNP a Hlavní má být 
opravena vozovka včetně par-
kovacích míst a v parku před 
Společenským domem dokon-
čena oprava chodníků. Plošně 
by opět měly být opravovány 
chodníky na hlavních tazích 
a lokálně dle potřeb opraveny 
vozovky. 

„Nyní provádí odbor roz-
voje města vytipování lokalit, 
kde by mohla být vybudována 
nová parkovací místa úpravou 
dopravního režimu na stávají-
cích plochách. To vše za před-
pokladu, že bude schválen 
rozpočet města v projednáva-
ném znění,“ doplnil starosta 
Otrokovic. anna novotná
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vernisáž 10. otrokovického salonu a křest městského kalendáře

tradičně hojná účast. V pondělí 31. října zavítali  do Otrokovické BeSeDY zájemci o umění. Zhlédnout mohli  
díla otrokovických umělců ze spolku Rozumění a jejich letošních hostů ze Spolku přátel výtvarného umění Kromě-
řížska. Také desátý ročník, stejně jako předchozí, měl hojnou účast.

housle a kytara. Vernisáž a křest kalendáře hudeb-
ně doprovodili Michal Mynář na housle a Petr Ko-
chaníček na kytaru.

Křest kalendáře. Součástí salonu byl křest městského kalendáře 
na rok 2017, tentokrát na téma voda. Autorem fotografií je Pavel 
Ligr (vpravo), kmotry kronikář Petr Klokočka (vlevo) a starosta Ja-
roslav Budek.

Řada témat i ztvárnění. Otrokovičtí umělci se vyjadřují pomocí 
různých technik, také témata jsou rozličná. Stačí se přijít podívat  
a přesvědčit se.

Čtenářka. Se spontánním zá-
jmem se setkala publikace před-
stavující členy Rozumění. 

Sochy, malby, grafiky, kresby, 
keramiku a další výtvarná díla 
přivezli otrokovičtí výtvarníci ze 
spolku Rozumění do slovenské 
Dubnice nad Váhom. V prosto-
rách tamního klubu kultury zahá-
jili 2. listopadu výstavu přibližně 
patnácti autorů z Rozumění. Ver-
nisáže se zúčastnili karel Blažek 
a Jiří Parma společně s předsedou 
spolku Jiřím Holubem.  (red)

KUCHYŇSKÉ SPOTŘEBIČE
nové i použité
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Úklidové služby firem, kanceláří, 
bytů, rodinných domů, ordinací 

v Otrokovicích a okolí. 
mob.: 777 123 369

www.cleartechnik-uklidy.cz
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ještě je k vidění. Otrokovický salon je možné navštívit až do 27. listopadu, a to v 1. patře Otro-
kovické BeSeDY během její provozní doby.

rozumění vystavuje v dubnici



Stalo se již tradicí, že první říjnový týden je 
věnován knihovnám. Do této celorepublikové 
akce se pravidelně zapojují i pracovníci Odboru 
školství MěÚ Otrokovice, oddělení knihovny na 
obou pracovištích. Letošní ročník byl pro všech-
ny věkové i zájmové kategorie bohatý. Našim 
stávajícím i potenciálním klientům jsme nabíd-
li pestrý každodenní program zahrnující před-
nášky, besedy, burzu knih, pasování žáků dru-
hých ročníků všech městských základních škol 
na čtenáře, výstavu koláží i možnost registrace 
zdarma. Alternativu získat čtenářský průkaz bez 
poplatku využilo dvaadvacet dospělých klientů 
a sto třiadevadesát čtenářů z řad mládeže, včet-
ně těch pasovaných. Cílem registrace zdarma je 
podpořit v naší populaci rozvoj čtenářství a více 
než dvě stě nových klientů je dokladem trvalého 
zájmu o tuto akci. Stovky knih z burzy obohati-
ly soukromé knihovničky. Besedy s ilustrátorem 
Liborem Balákem pro děti ze tří otrokovických 
základních, na téma Lovci mamutů přinesly 
nový pohled na život pravěkých lidí.  Neméně 
zajímavé bylo i setkání se členy Veteran Tourist 
Clubu či beseda s cestovatelem Jiřím  Sladkým 
o íránu. Bohatě navštívená byla přednáška Evy 
Matulové o karmalogii a numerologii, což je 
dokladem značného zájmu veřejnosti o tuto pro-
blematiku. Až do konce října byla na pracovišti 
pobočky ke zhlédnutí výstava koláží otrokovické 
autorky Jany Černochové. Také na další měsíce 
připravují knihovníci řadu akcí pro děti i dospě-
lé. Veškeré informace o dění  na obou knihovnic-
kých pracovištích najdete na stránkách knihovny 
a na facebooku.  Rádi vás přivítáme mezi svými 
uživateli a těšíme se na setkání.
 Marie ŠKrabalová,
  referentka OŠK, odd. knihovny
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senioři besedovali o bezpečnosti, čekaly je i testy
Od roku 2010 organizuje odbor dopravně-správní společně s Měst-
skou policií Otrokovice besedy o bezpečnosti pro otrokovické 
kluby důchodců. Cílem těchto setkání je připomenout seniorům 
základní pravidla bezpečného chování v silničním provozu, jejich 
bezpečnost v běžném životě a přiblížit práci strážníků městské 
policie. „Pro letošní rok jsme připravili místo obvyklé vzdělávací 
prezentace testy. každý obdržel papírový test s třiceti otázkami 
týkajícími se informací o našem městě, deset otázek týkajících se 
dopravní oblasti a jeden obrázek, na kterém bylo zobrazeno dvacet 
dopravních situací a úkolem bylo rozpoznat, kdo na obrázku ne-
dodržel pravidla silničního provozu,“ uvedla vedoucí odboru do-
pravně-správního Renáta krystyníková. „Senioři se úkolů zhostili 
nejprve s obavami, ale zodpovědně. V testech se objevily otázky 
o počtu obyvatel Otrokovic, jaké označení mají strážníci na čepici, 
kde se nachází služebna Městské policie Otrokovice, které řeky 
protékají Otrokovicemi nebo měli účastníci určit pořadí posled-
ních čtyř starostů našeho města,“ přiblížil testové otázky zástupce 
velitele Městské policie Otrokovice karel koňařík. Správné odpo-
vědi testů prozradili přednášející účastníkům, aby si každý vyhod-
notil, kolik otázek měl správně a kde chyboval.   (ste)

Město chystá odměnu dárcům krve a kostní dřeně
Město Otrokovice jako poděkování držitelům zlaté Janského pla-
kety, Zlatého kříže a dárcům kostní dřeně, kteří mají trvalý po-
byt v Otrokovicích, uhradit roční celosíťovou jízdenku na MHD. 
ČČk Zlín poskytuje radnici aktuální seznam dárců, kteří daro-
vali krev či kostní dřeň v transfuzních stanicích Zlín a Uherské 
Hradiště. Odbor školství a kultury vyzývá občany Otrokovic, 
kteří darovali kostní dřeň či jsou držiteli zlaté Janského plake-
ty za čtyřicet bezpříspěvkových odběrů krve či držiteli Zlatého 
kříže 1.–3. třídy a odběry byly provedeny mimo výše uvede-
né transfuzní stanice, aby se přihlásili do 23. prosince na Měst-
ském úřadu Otrokovice, odbor školství a kultury, p. Talašová,  
tel.: 577 680 460, e-mail: talasova@muotrokovice.cz.    (red)

continental barum otevřel novou výrobní halu
Pracovní místa pro obyvatele Otrokovic a okolí znamená nově 
otevřená výrobní hala CVT2 v areálu společnosti Continental 
Barum. Hala byla slavnostně otevřena 11. října. Vyrábějí se v ní 
pláště pro nákladní automobily a autobusy. Výrobní hala, která 
původně sloužila podniku Mitas, prošla od roku 2013 výraznou 
rekonstrukcí, rozšířením a instalací nových výrobních technolo-
gií. Již v roce 2014 byl vylisován první kus při zkoušce vulka-
nizačních lisů a o rok později to pak byl první sériově vyrobený 
plášť. Náběh nových technologií probíhal postupně až do nynější 
finální podoby. kapacita výroby plášťů z kategorie CVT by měla 
narůst až na téměř 1,6 milionu kusů za rok. V této výrobní hale 
získalo práci na 130 nových zaměstnanců.  (ano) 

hvězdou soutěže Zlatá karabina je Marcela javoříková
Dokáže být vzorem pro svůj smysl pro humor, pečlivost, pracovi-
tost a schopnost jednat s každým tak, jako by byl přímo členem její 
rodiny. Tak popsal svou zástupkyni ředitel Základní školy Máne-
sova Vratislav Podzimek, který nominoval Marcelu Javoříkovou 
do soutěže o nejlepšího zástupce ředitele školy Zlatá karabina 2016. 
Slavnostní vyhlášení vítězů se uskutečnilo 1. listopadu v CEVRO 
Institutu v Praze. Podnět k nominaci Marcely Javoříkové do soutěže 
dal její kolega Pavel Broža, který se domníval, že by mohla zástup-
kyně ve Zlaté karabině uspět. „Vyhrála jsem řízením osudu. Já si 
tak poklidně žiju a kolem mě jsou lidé, kteří mi pomáhají, žáci, kteří 
jsou bezvadní, a události, které přicházejí, a já se jich chytám. Dou-
fám, že to tak bude pokračovat dál a že nám spolu bude dobře,“ řekla 
zástupkyně ředitele Marcela Javoříková žákům a kolegům ze školy. 
Soutěž Zlatá karabina již třetím rokem oceňuje zástupce za mimo-
řádnou podporu řediteli, zapojení se do věcí školy, obětavost, s níž 
pomáhají nejen žákům, ale i učitelům a rodičům žáků.  (red)

otužilci zahájili sezonu
Poslední říjnovou neděli zahájila skupinka otrokovických otužil-
ců zimní koupací sezonu v nádrži Štěrkoviště. Nyní je možné je 
podpořit nebo se k nim přidat každou neděli v 15 hodin. Letos ale 
změnili místo vstupu do vody, zvolili molo u minigolfu. Čím více 
teplota klesá, tím kratší dobu otužilci ve vodě vydrží. Při prvním 
letošním koupání vydrželi někteří ve vodě i dvacet minut, přičemž 
teplota vody byla 10 °C. O týden později, při teplotě vody 8 °C, se 
doba koupání zkrátila téměř o polovinu. „koupat se ale chodíme 
pravidelně za každého počasí. Pokud povrch vody zamrzne, vy-
sekáme si díru a do vody se ponoříme třeba jen na dvě minuty,“ 
vysvětlila za ostatní otužilce Renáta Straková. Někteří odvážlivci 
se chodí koupat i dvakrát týdně. Častěji se takové otužování nedo-
poručuje.  (ste)

aKtuálně Z Města

aKtuálně Z Města

týden knihoven opět přilákal nové čtenáře

Z důvodu změny distributora budou Otrokovické noviny 
od ledna 2017 distribuovány vždy 

v týdnu následujícíM Po vydání novin
(dnem vydání je předposlední pátek v měsíci).

 Děkujeme za pochopení. Redakce Otrokovických novin

V roce 2017 uplyne dvacet let 
od tisícileté vody, která postihla 
město Otrokovice. Turistické in-
formační centrum (TIC) ve spo-
lupráci s klubem přátel historie 
města Otrokovice plánuje sled 
akcí pro veřejnost při příležitos-
ti tohoto výročí. Jednou z nich 
bude výstava v červenci 2017 
v Městské galerii Otrokovice, 
která bude vyvrcholením chys-
taných událostí tematicky zamě-
řených na klíčový mezník v his-
torii města. Na přípravě všech 
zmíněných akcí spolupracujeme 
s vodohospodáři, kteří pomáhali 
v roce 1997 zbavit město vody, 
ale také s fotoamatéry ze zápla-
vami postižených rodin, kteří za-
chytili řádění vodního živlu zase 
z jiného úhlu pohledu. Struč-
ně řečeno s lidmi, kteří „byli 
u toho“. V současné době již 
máme množství kvalitních repor-
tážních fotografií od lidí, kteří se 
rozhodli s námi spolupracovat. 
Poděkování patří Jiřímu Bučko-

vi, Jiřímu Holubovi, Jaroslavu 
Pištěckému, Josefu Patákovi, 
Marii kubišové a Petru Něm-
covi. Zároveň prosíme ochotné 
majitele rodinných archivů, kteří 
mají zájem, aby jejich vzpomín-
ky nezůstaly zapomenuty, aby 
přišli za námi do TIC Otrokovi-
ce ať už s fotografickým mate-
riálem, nebo s videozáznamem. 

Chceme, aby výstava k povod-
ňovému výročí byla skutečným 
přínosem a naučným materiálem 
zároveň.

Při této příležitosti upozorňu-
jeme, že v TIC je už nyní k mání 
výroční turistická vizitka (viz 
snímek).  M. KoZlová,
 bc. j. ransdorFová, 
 TIC Otrokovice

Připravuje se výstava o povodni 1997, k mání už je výroční vizitka

Pasování. Starosta Jaroslav Budek slavnostně 
pasoval během týdne druháčky ze základních 
škol na čtenáře. Foto: Martina FojtíKová

Ve středu 23. listopadu se koná 
v SENIORu C (tř. Spojenců 
1840) den otevřených dveří. 
Návštěvníci se mohou těšit 
také na doprovodný program 
– od 14 hodin to bude dramati-

zace vzpomínek seniorů když 
jsem pracoval u Bati, a na přá-
telské setkání pamětníků Baťo-
vy školy práce a zaměstnanců 
firmy Baťa. 

Pořadatelé chystají také 

výstavu Tomáš Baťa – česko-
slovenský selfmademan, která 
bude umístěna ve společen-
ském sále budovy C a veřej-
nosti přístupná, a to až do kon-
ce roku.  (red)

senior zve na den otevřených dveří – chystá výstavu i dramatizaci vzpomínek
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všechna usnesení rMo a ZMo jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci dokumenty města. 

Z jednání rady a zastupitelstva města otrokovice (rMo, ZMo)

V říjnu 2016 řešili strážníci Městské policie Otrokovice 
(MP) celkem 667 případů, a to 129 přestupků na úseku do-
pravy, součinnost při zajištění místa jedné dopravní neho-
dy, 86 přestupků proti veřejnému pořádku (neuposlechnutí 
výzvy, rušení nočního klidu, veřejné pohoršení, znečištění 
a zábor veřejného prostranství, černá skládka). Bylo pro-
vedeno 46 kontrol na dodržování veřejného pořádku, zjiš-
těny 3 případy porušení obecně závazné vyhlášky (OZV),  
3 případy porušení OZV – pohyb psů na veřejných prostran-
stvích, dále bylo provedeno 21 kontrol majitelů psů zamě-
řených na dodržování OZV. Bylo řešeno 7 přestupků proti 
občanskému soužití, 14 drobných krádeží v obchodech, 8 
přestupků proti majetku. 

Strážníci asistovali při zdravotních potížích 6 občanů. 
Strážníky byli odchyceni 3 volně pobíhající psi, u všech psů 
se podařilo zjistit majitele a nalezení psi jim byli předáni. 
Provedeno bylo 27 kontrol na dodržování zákona k ochra-
ně před škodami působenými tabákem, alkoholem a jinými 
návykovými látkami. Desetkrát spolupracovaly hlídky MP 
na případech s Policií ČR. Ve 3 případech zabezpečovali 
strážníci místo trestného činu. V říjnu nebylo zjištěno žádné 
vozidlo vykazující známky vraku dle definice § 19, zákona 
č. 13/1997 Sb. 

Strážníci MP dohlíželi v říjnu na dodržování veřejného 
pořádku v okolí volebních okrsků při konání voleb ve dnech 
7.–8. 10. V průběhu října uskutečnila MP ve spolupráci 
s odborem dopravně-správním tři besedy se seniory.   
ing. tomáš GroMus, velitel Městské policie Otrokovice

 oKénKo MěstsKé Policie

Z činnosti Městské policie otrokovice za říjen

Z jednání rady města 
otrokovice 12. 10. 2016
Radní na dalším ze svých jedná-
ní projednali 29 bodů programu, 
k nimž přijali usnesení. RMO 
schválila:
• Projektový záměr „Pilotní 
ověření implementace systému 
sociálního bydlení na lokální 
úrovni ve městě Otrokovice“ 
s celkovými náklady do maxi-
mální výše 6 mil. kč hrazených  
z 95 % z evropských fondů 
a státního rozpočtu se spoluúčas-
tí ze zdrojů obce ve výši 5 %, 
uzavření Smlouvy o spolupráci 
při realizaci projektu přímého 
přidělení „Sociální bydlení – me-
todická a informační podpora“ 
mezi městem Otrokovice a Čes-
kou republikou – Ministerstvem 
práce a sociálních věcí a podání 
žádosti o dotaci na projekt „Pilot-
ní ověření implementace systé-
mu sociálního bydlení na lokální 
úrovni ve městě Otrokovice“ dle 
podmínek výzvy Pilotní ověření 
koncepce MPSV v oblasti soci-
ální práce a sociálního bydlení 
na úrovni obcí z Operačního pro-
gramu Zaměstnanost, prioritní 
osa 2 Sociální začleňování a boj 
s chudobou
• Jménem zadavatele rozhodnutí 
o výběru nejvhodnější nabídky 
na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce „BD 

Letiště č. p. 1064 – odstranění 
stavby“ jako nejvýhodnější byla 
vyhodnocena nabídka uchazeče 
ALSPO ZLíN s. r. o. a současně 
uzavření smlouvy o dílo mezi 
městem Otrokovice a uchazečem 
ALSPO ZLíN s. r. o.
• Uzavření smluv o sdružených 
službách dodávky elektřiny ze 
sítě nízkého napětí mezi městem 
Otrokovice a E.ON Energie a. s., 
pro 2 odběrná místa na ul. Školní 
č. p. 1299 v Otrokovicích
• Uzavření Mateřské školy Otro-
kovice, všech jejích organizač-
ních útvarů a Oddělení pro děti 
1–3 let v době od 27. 12. 2016 
do 30. 12. 2016 včetně, provoz 
Mateřské školy Otrokovice bude 
zahájen 2. 1. 2017
• Za zřizovatele Mateřské školy 
Otrokovice, příspěvkové orga-
nizace, smlouvu v předloženém 
znění mezi Mateřskou školou 
Otrokovice, příspěvkovou orga-
nizací a Domino cz, o. p. s.
Z jednání rady města 
otrokovice 26. 10. 2016
Radní na dalším ze svých jedná-
ní projednali 26 bodů programu, 
k nimž přijali usnesení. RMO 
schválila:
• Plán zimní údržby místních ko-
munikací, chodníků a veřejných 
ploch v majetku města pro zimní 
období 2016–2017
• Vyhlášení záměru města  

Otrokovice pronajmout prostory 
sloužící k podnikání v přízemí 
objektu č. p. 1793, nám. 3. květ-
na, o celkové ploše 50,78 m2  
a podmínky výběrového řízení 
na pronájem prostor sloužících 
k podnikání dle přílohy k usne-
sení
• Poskytnutí finančního daru 
ve výši 20 000 kč a uzavření 
darovací smlouvy se spolkem 
Přátelé Stonožky na pokrytí ná-
kladů spojených s charitativními 
aktivitami obdarovaného v roce 
2016
• Vyhlášení záměru poskytnout 
jako výpůjčky části pozemku 
parc. č. 448/299 – ostatní plocha 
(zeleň) o celkové výměře 85 m2 

v k. ú. a obci Otrokovice jako 
předzahrádky k bytům na ul. tř. 
Tomáše Bati 981 a 984 v Otro-
kovicích, dále uzavření smlouvy 
o výpůjčce části pozemku parc. 
č. 448/299 – ostatní plocha (ze-
leň) o výměře 37 m2 mezi měs-
tem Otrokovice a nájemcem bytu 
102
• Uzavření nájemních smluv 
na městské byty ve znění vzo-
rových smluv dle usnesení  
č. RMO/21/01/14 s žadateli 
dle přílohy k tomuto usnese-
ní a uzavření nájemních smluv 
na městské byty dle stejného 
usnesení se stávajícími nájemci 
(navazující nájem) dle přílohy 

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

 

Z jednání Zastupitelstva 
města otrokovice 3. 11. 2016
Zastupitelé projednali 12 bodů 
programu, k nimž přijali usne-
sení. ZMO schválilo:
• Plán termínů jednání ZMO 
na rok 2017 takto: 23. února, 
27. dubna, 29. června, 21. září, 
2. listopadu, 14. prosince
• Vydání obecně závazné 
vyhlášky města Otrokovice  
č. 3/2016, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška měs-
ta Otrokovice o místních po-
platcích, v předloženém znění
• Poskytnutí individuální do-
tace ve výši 52 000 kč a uza-
vření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace s Sk Ba-
ťov 1930 z. s.
• Uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí do-
tace s Florbalovým klubem 
PANTHERS OTROkOVI-
CE na činnost mládeže v roce 
2016 v předloženém znění, 
a to v návaznosti na usnesení č. 
ZMO/174/09/16, kterým bylo 
schváleno poskytnutí dotace 
ve výši 150 000 kč

Město Otrokovice vyhlašu-
je výběrové ŘíZení 
na PronájeM Prostor 
sloužících K Podni-
Kání  nacháZejících 
se v PŘíZeMí budovy 
Č. P. 1342, náM. 3. Květ-
na, Otrokovice, nacházející 
se na pozemku parc. č. st. 2554  
v k. ú. Otrokovice, o celkové 
výměře 117,40 m2. Prostory na-
posledy sloužily jako prodejna 
masa a masných výrobků. Město 
Otrokovice vyhlašuje výběrové 
řízení za následujících podmí-
nek: 
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 měs-
tu Otrokovice a městem zříze-
ným organizacím
4. Vítěz výběrového řízení před 
podpisem smlouvy doloží ori-
ginál potvrzení o bezdlužnosti 
ve vztahu ke správě sociálního 
zabezpečení, finančnímu úřadu, 
zdravotní pojišťovně a celnímu 
úřadu.
5. Další podmínky nájmu neby-
tových prostor: 
a) v pronajímaných prostorech 

nebudou umisťovány a pro-
vozovány výherní hrací pří-
stroje, interaktivní videolote-
rijní terminály a jiná obdobná 
technická zařízení umožňující 
interaktivní hraní her s peněži-
tými sázkami ve smyslu zákona  
č. 202/1990 Sb., o loteriích a ji-
ných obdobných hrách, ve znění 
pozdějších předpisů
b) nájemce před podepsáním 
nájemní smlouvy uhradí pronají-
mateli kauci ve výši tříměsíční-
ho nájemného a záloh na služby. 
Tato kauce bude použita v pří-
padě, že nájemce nebude platit 
řádně nájem a služby s nájmem 
spojené a při ukončení nájemní-
ho vztahu, po vyrovnání všech 
závazků, bude tato kauce případ-
ně její úměrná část pronajímate-
lem vrácena nájemci.
6. Uzávěrka výběrového řízení:  
30. 11. 2016 v 10.00 hod.
Výběrové řízení vyhodnocuje 
na neveřejné schůzi Rada města 
Otrokovice. Prohlídku předmět-
ných prostor je nutné předem 
dohodnout na tel.: 577 662 313, 
případně 602 788 515 (p. Do-
hnal). Bližší informace po-
skytne Eva kadlečíková, tel.: 
577 662 317. 
Nabídky předají zájemci 
osobně nebo poštou v zale-
pené obálce s označením:  
„Výběrové řízení nám. 3. května 
1342 “ na adresu:  
TEHOS, s. r. o.,  k rukám jed-
natele, tř. Tomáše Bati 1255, 
765 02  Otrokovice. 
Zadavatel si vyhrazuje právo 
výběrové řízení zrušit a nevy-
brat žádnou z nabídek.
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Vystavení dokladu ekolikvidace Vašeho  
autovraku NA MÍSTĚ 

 
 
 

 
Autovrakoviště Třebětice 

Tel: 777 550 621, 608 749 219 

ODVOZ A EKOLOGICKÁ  
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ 

 

Za kompletní nebo téměř kompletní  

autovrak vyplatíme až 1500 Kč 
Kč 

 

• Prodej bytové jednotky  
č. 1300/403 v bytovém domě 
na ul. Školní č. p. 1300 včetně 
příslušného spoluvlastnického 
podílu id. 30/3550 na společ-
ných částech budovy č. p. 1300 
a příslušného spoluvlastnické-
ho id. 30/3550 k pozemku parc. 
č. st. 1918 v k. ú a obci Otro-
kovice společnosti G2 Reality 
s. r. o., za cenu 589 100 kč, 
která bude uhrazena před 
podpisem kupní smlouvy, 
a to do 30 dnů od schvále-
ní prodeje ZMO, prodej by-
tové jednotky č. 1300/415 
v bytovém domě v ul. Školní  
č. p. 1300 včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu id. 
30/3550 na společných čás-
tech budovy č. p. 1300 a pří-
slušného spoluvlastnického id. 
30/3550 k pozemku parc. č. st. 
1918 v k. ú. a obci Otrokovi-
ce společnosti G2 Reality s. r. 
o., za cenu 579 100 kč, která 
bude uhrazena před podpisem 
kupní smlouvy, a to do 30 dnů 
od schválení prodeje ZMO
• Poskytnutí finančního daru 
ve výši 300 000 kč a uzavření 
darovací smlouvy se statutár-
ním městem Zlín jako příspě-
vek do veřejné sbírky na ob-
novu Památníku Tomáše Bati 
ve Zlíně. jiří veselý,
 místostarosta Otrokovic
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Avon centrum 
Otrokovice – Trávníky,

ul. Hlavní 1549,  cca 20 metrů 
od Papučárny – projdete men-

ším 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 ho-
din, 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
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Plynoservis-toPení 
Otrokovice. Montáž a opra-
vy plynu, plynových spotře-
bičů, topení. Servis Mora, 
Destila, Thermona, Viadrus, 
karma, Ariston, John Wood.  
Tel. 604 988 815.

PrŮKaZové Foto 
otrokovická beseda:  

Po, St 8–11, 13–16, Út, Pá 
9–11,13–15, ČT 9–11 hod.
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Zásah policie proti střelci ve škole: drama bylo naštěstí jen cvičením
V úterý 26. října se v ZŠ T. G. 
M. děly věci. Školáci měli prázd-
niny, a tak si budovu vypůjčili 
policisté pro své taktické cviče-
ní. Ověřovali si, jak zasáhnout 
právě třeba ve školském zařízení 
v případě, že by se dovnitř dostal 
ozbrojený agresor. Při řešení ta-
kovéto mimořádné události je 
hlavním cílem najít a eliminovat 
aktivního střelce a přezkoušet 
schopnost policistů adekvátně 
reagovat v podobných krizových 
situacích a zároveň prověřit ko-
munikaci, rychlost a včasnost zá-
sahu. „Policisté, které k zákroku 
povolal operační důstojník, ne-
měli tušení, co je čeká. Námětem 
cvičení byl nespokojený otec vy-
loučeného žáka osmé třídy této 
školy, který byl již několikrát 
soudně trestaný, dvakrát za své 
prohřešky pykal ve věznici. 

Po rozbití skla vchodových dve-
ří vnikl do školy a začal střílet 
po všem, co se hýbalo. Ve škole 
bylo v tu dobu mimo pachatele 
dvě stě padesát žáků a zaměst-
nanců, z toho čtyři mrtví a pat-
náct zraněných. Na zákroku se 
podílelo padesát policistů včetně 
dvou strážníků Městské policie 
Otrokovice,“ popsala naštěstí jen 
cvičnou událost mluvčí zlínské 
policie Monika kozumplíková.

Otrokovická radnice byla  
s taktickým cvičením obezná-
mena. „V dnešní době existují 
určitá bezpečností rizika, viz 
událost předloni v Jihlavě. Je 
tedy dobře, že si policisté pro-
věřují své schopnosti,“ podotkl  
místostarosta Jiří Veselý. Dodal, 
že občané byli o cvičení zpraveni 
informační SMS. 

 anna novotná

každý rodič by si přál, aby se 
jeho dítě nikdy nedotklo ma-
rihuany, nezakusilo lákadlo 
virtuálních her, nebylo šika-
nováno či nepropadlo strašá-
ku zvanému anorexie. Výčet 
podobných rizikových jevů 
by byl velmi dlouhý. Realita 
je bohužel jiná. Děti se s tě-
mito jevy setkávají, někdy jim 
i propadají a rodič to může jen 
stěží ovlivnit. Najednou přijde-
te na to, že nepomáhá domlou-
vání, hrozby, sliby… a ocitnete 
se ve slepé uličce.

V ZŠ Mánesova jsme pro 
boj s rizikovými jevy (mimo 
jiné) zvolili nástroj, který je 
velmi účinný. Jedná se o me-
todu prožitkových interak-
tivních vzdělávacích progra-
mů. Jelikož jsou programy 
finančně náročné, zažádali 
jsme o dotaci Zlínského kraje 
projektem, který jsme nazva-
li NA JEDNÉ LODI. Projekt 
byl finančně podpořen a my 
jsme se těšili na spolupráci 
s D-sdružením Olomouc. Po-

prvé jsme se s lektory setkali 
při programu Jsem, kdo jsem! 
Lektoři, kteří jsou vesměs her-
ci, sehráli příběh dívky, u kte-
ré se rozvinula anorexie. Žáci 
pozorovali příběh z pohledu 
dívky, učitelů, kamarádů, ro-
dičů i lékařů. Do příběhu vstu-
povali, navrhovali řešení, hráli 
role… Následně vybraní žáci 
realizovali na škole kampaň se 
stejným názvem. Pokud doma 
bojujete se stejným problé-
mem, podívejte se na stránky  
www.jsemkdojsem.cz. Najdete 
tam mnoho zajímavých tipů.

Další oblastí, které jsme se 
věnovali, byla kyberšikana. 
Program byl nazván Nenávist 
na internet nepatří. Žáci se 
vžili do kůže dívky, kterou její 
spolužáci uráželi a dehonesto-
vali na internetu. Reakce dětí 
byly skvělé. Byli jsme pyšní 
na to, že žáci dokázali správně 
reagovat, vžili se do svých rolí 
a kyberšikanu odsoudili a našli 
řešení. Drogovou problemati-
kou se zabývá Petřin příběh. 

O tom, jak je důležité mít ka-
marády, že každý nemusí být 
úspěšný a jak bolí šikana, se 
dozvídali sedmáci v příběhu 
Outsider aneb Jak z toho ven. 
Páťáci si vyzkoušeli účinné me-
tody v boji se šikanou. Třeťáčci 
prožili v říjnu příběh Méďové, 
ve kterém si zkusili najít odpo-
vědi na následující otázky: Co 
s tím, když něco provedu – tře-
ba poškodím cizí věc či něco 
ukradnu nebo někomu ublížím, 
i když to třeba nebylo se zlým 
úmyslem? Jaké to je být v kůži 
rodičů, když to se mnou řeší? 
Jaké jsou možnosti nápravy? Je 
možné průšvihům předcházet?

Všichni z nás by si přáli, 
abychom nemuseli podobná 
témata vůbec řešit. To je ale 
nemožné. Na nás, učitelích 
i rodičích, je, abychom dětem 
ukázali jiné, pokud možno lep-
ší cesty. Na dětech závisí, kte-
rou cestu si vyberou…
  Mgr. Martina KryŠKová,
 školní metodička prevence, 
 ZŠ Mánesova

děti ze Základní školy trávníky si umějí poradit při mimořádných situacích

na jedné lodi aneb boj s rizikovými jevy v ZŠ Mánesova

Dne 11. října jsme se zúčast-
nili Soutěžního dne Integro-
vaného záchranného systému 
pro žáky 8. ročníku ZŠ a ví-
celetých gymnázií Zlínské-
ho kraje v Amfíku Bukovi-
na v Popovicích.  Jednalo se 
o pohybově vědomostní soutěž 
v bezpečnostně-branných dis-
ciplínách. Armáda ČR, Hasič-
ský záchranný sbor ČR, Policie 
ČR, Celní správa ČR, BESIP, 
Zdravotnická záchranná služ-
ba Zlínského kraje a Střední 
a Vyšší zdravotnická škola Zlín 
si společně ve velkém sportov-
ním areálu připravily dvacet 
stanovišť, na kterých děti plnily 
různé vědomostní i praktické 
úkoly. 

Na některých stanovištích se 
kromě plnění úkolů také žáci 
dozvěděli mnoho nových důle-
žitých informací souvisejících 
s ochranou člověka za mimo-
řádných situací, s osobním bez-
pečím, s dopravní výchovou 

a s poskytnutím první pomoci, 
ale i s přípravou občanů k obra-
ně státu. Do soutěže se zapojilo 
dvacet smíšených desetičlen-
ných družstev ze škol Zlínské-
ho kraje. Za naši školu bojova-

la dvě družstva. Vedla si velmi 
dobře. Tým z VIII. B obsadil 
9. místo a tým z VIII. A pěk-
né 5. místo. Všem soutěžícím 
žákům patří velké poděkování. 
Počasí bylo totiž velmi nepříz-

nivé, přesto nikoho neodradilo 
od nadšení a bojovnosti.

V průběhu soutěžních dis-
ciplín viděly děti i ukázky 
vojenské techniky, vybavení 
a činnosti jednotlivých složek 
IZS. Den vyvrcholil ukázka-
mi výcviku psa při hledání 
nebezpečných látek, ukázkou 
vojenského bojového systému 
MUSADO a velmi rychlým zá-
sahem složek IZS při zinsceno-

vané dopravní nehodě s velmi 
těžkým zraněním. Chyběl jen 
záchranný vrtulník, který kvůli 
počasí neodstartoval.

Tento den si všichni užili. 
Dozvěděli se nejen mnoho no-
vých informací, ale radovali se 
i z drobných odměn. Soutěžní 
den IZS byl skvěle připraven, 
skutečně bylo na co se dívat.
 Mgr. oldřiška vobrová, 
 učitelka ZŠ Trávníky

Pomáhat a chránit. na cvičení v Základní škole T. G. Masaryka Otrokovice se podílelo pět desítek 
policistů. Jejich úkolem bylo zneškodnit střelce a ochránit civilisty. Foto: anna novotná

Město Otrokovice vyhlašu-
je výběrové ŘíZení 
na PronájeM Pro-
stor sloužících 
K PodniKání  nachá-
Zejících se v PŘíZeMí 
budovy Č. P. 1793, náM. 
3. Května, Otrokovice, 
nacházející se na pozemku  
parc. č. st. 3156/2 v k. ú. Ot-
rokovice, o celkové výměře  
50,78 m2. Prostory naposledy 
sloužily k účelu nájmu jako 
prodejna obuvi. Město Otroko-
vice vyhlašuje výběrové řízení 
za následujících podmínek:  
1. doba nájmu: nejdříve od  
1. 2. 2017 na dobu neurčitou
2. nájemné:  
a) minimálně 800 kč/m2/rok 
(bez DPH)
b) bude hrazeno měsíčně pře-
dem
c) nezahrnuje zálohy na služby 
spojené s užíváním prostor.
3. Účastník výběrového řízení 
ve své žádosti uvede:
a) navrhovanou výši nájemné-
ho za m2/rok a účel nájmu
b) doloží kopii živnostenského 
oprávnění nebo kopii výpisu 
z obchodního rejstříku
c) doloží čestné prohláše-
ní o bezdlužnosti ve vztahu 
k městu Otrokovice a městem 
zřízeným organizacím
4. Vítěz výběrového řízení 
před podpisem smlouvy doloží 
originál potvrzení o bezdluž-
nosti ve vztahu ke správě so-
ciálního zabezpečení, finanční-
mu úřadu, zdravotní pojišťovně 
a celnímu úřadu.
5. Další podmínky nájmu ne-
bytových prostor: a) v prona-

jímaných prostorech nebudou 
umisťovány a provozovány 
výherní hrací přístroje, interak-
tivní videoloterijní terminály 
a jiná obdobná technická za-
řízení umožňující interaktivní 
hraní her s peněžitými sázkami 
ve smyslu zákona č. 202/1990 
Sb., o loteriích a jiných obdob-
ných hrách, ve znění pozděj-
ších předpisů, b) nájemce před 
podepsáním nájemní smlouvy 
uhradí pronajímateli kauci 
ve výši tříměsíčního nájem-
ného a záloh na služby. Tato 
kauce bude použita v případě, 
že nájemce nebude platit řádně 
nájem a služby s nájmem spo-
jené a při ukončení nájemního 
vztahu, po vyrovnání všech 
závazků, bude tato kauce, pří-
padně její úměrná část pronají-
matelem vrácena nájemci.
6. Uzávěrka výběrového říze-
ní:  3. 1. 2017 v 10.00 hod.

Výběrové řízení vyhod-
nocuje na neveřejné schůzi 
Rada města Otrokovice. Pro-
hlídku předmětných prostor 
je nutné předem dohodnout 
na tel.: 577 662 313, případně 
602 788 515 (p. Dohnal). Bliž-
ší informace poskytne Eva ka-
dlečíková  na tel.: 577 662 317.

Nabídky předají zájemci 
osobně nebo poštou v zalepené 
obálce s označením:
„Výběrové řízení nám. 3. květ-
na 1793“ na adresu: 
TEHOS, s. r. o., k rukám jed-
natele, tř. Tomáše Bati 1255, 
765 02  Otrokovice. 
Zadavatel si vyhrazuje právo 
výběrové řízení zrušit a ne-
vybrat žádnou z nabídek.
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sobota 3. 12., 19.00 hod., velký sál, vstupenky od 350 kč na webu Ticket 
Art, pořádá agentura PAALproduction 
Petr bende a hosté – vánoční koncert
Vánoční koncert v rámci „Akustik Tour – 20 let“. kromě Petra Bendeho a jeho 
kapely vystoupí také folková legenda Jaroslav Samson Lenk, jedinečná formace 
Shadow Quartet a pěvecký sbor Studánka z Otrokovic. Večer, který osloví všech-
ny věkové kategorie, bude ve znamení skvělé hudby, příjemné atmosféry a neza-
pomenutelných zážitků. V rámci večera jako bonus proběhne i křest nového alba  
k výročí 20 let od prvního úspěšného vánočního turné.

foyer kinosálu, vstup volný
Práce žáKŮ – výstava ZuŠ otrokovice
„Inventura“ žákovských výtvarných prací z podzimu 2016. Výstava potrvá 
od 6. do 28. 12. 

Městská galerie, vernisáž v sobotu 10. 12., 14.00 hod., vstup volný
dubniČania
Vernisáž – výstava výtvarníků z partnerského města Dubnica nad Váhom. 
Výstava potrvá do 8. 1. 2017.

sobota 10. 12., cena zájezdu 450 kč
ZájeZd – vánoČní vídeŇ
Nástupní místa: 6.00 Zlín ABS, 6.15 Otrokovice Hotel Baťov – Společenský 
dům; 6.20 Otrokovická BESEDA. Více v předprodeji, tel. 571 118 103.

středa 14. 12. v 18 hod., velký sál, vstupné 80 kč, pořádá BJB Zlín
adventní Koncert evy henychové
Eva Henychová je nejen zpěvačka, kytaristka, skladatelka i textařka v jedné 
osobě, ale především charizmatická osobnost, která dokáže zasáhnout srdce lidí 
všech generací. Její písně jsou osobní výpovědí člověka, který umí nahlédnout 
pod povrch skutečnosti všedního života.

neděle 18. 12. v 15 hod., velký sál, vstupné 90 kč
Hoffmannovo divadlo uvádí
KaŠPárKovy PohádKy
kašpárek chodí po světě s kouzelnou brašnou a kouzelným vakem, kde má 
všechno, co potřebuje ke svému vyprávění pohádek. Všude, kde se zastaví, 
a to je pokaždé, když se kolem něj nahrne kopa dětí, začne svá vyprávění.
 
středa 28. 12. v 19 hod., velký sál, vstupné 390, 360, 330 kč
s Pydlou v Zádech – vánoční divadelní představení
komedie měla premiéru 4. června 1981 a dočkala se téměř 500 repríz. Nyní se 
legendární semaforská inscenace vrací spolu s vynikajícím Josefem Dvořákem. 
Dále hrají: Markéta Hrubešová, Rostislav Trtík, karel Gult a Dagmar Schle-
hrová. Po představení bude nachystáno tradiční malé občerstvení a číše vína. 

připravujeme na leden: 
8. 1. DH Šohajka, 21. 1. Městský ples, 28. 1. Entomologická výstava

Kino
čtvrtek 1. 12., 19 hod., kinosál, vstupné 100 kč
USA 2016, 122 min., titulky, nevhodné pro děti do 12 let
inFerno – mysteriózní, thriller
Známý symbololog (opět v podání Toma Hankse) se pouští do pátrání po sto-
pách, které souvisí se samotným Dantem. Závod s časem vede napříč celou 
Evropou ve snaze zabránit smrtícímu globálnímu spiknutí.

neděle 4. 12., 15 hod., kinosál, vstupné 130 kč
Česko 2016, 90 min., přístupné bez omezení
anděl Páně 2 – pohádka
Anděl Petronel stále pracuje u nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si za-
sloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponou-
kat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh! 

čtvrtek 8. 12., 17 hod., kinosál, vstupné  140 kč
Velká Británie, USA 2016, 133 min., dabing, nevhodné pro děti do 12 let
FantasticKá ZvíŘata a Kde je najít 3d – dobrodružný, 
rodinný, fantasy
Newt Scamander přichází do New yorku se záhadným kufříkem, ve kterém 
se nachází obrovská sbírka vzácných magických tvorů z jeho cest kolem svě-
ta. Co když jeho zvířata (některá i trochu nebezpečná) uniknou z kufříku?

čtvrtek 8. 12., 19.30 hod., kinosál, vstupné 100 kč
Česko 2016, 112 min., přístupné bez omezení
PohádKy Pro eMu – romantický, komedie
Petr pracuje pro imigrační úřad v Londýně. Zaběhaný rytmus života jednoho 
dne přeruší podivný telefonát z Prahy. V nemocnici leží po autonehodě svo-
bodná matka, která ho v případě nouze uvedla jako opatrovníka svého dítěte. 

pátek 9. 12., 10 hod., kinosál, vstupné 60 kč
USA, Velká Británie 2016, 110 min., titulky, přístupné bez omezení
božsKá Florence – bio senior – životopisný, komedie, drama
Meryl Streep v roli závratně bohaté ženy, jejímž jediným snem je zpívat. 
Bohužel její hudební nadání a hlas jsou jednoznačně příšerné. 

neděle 11. 12., 15 hod., kinosál, vstupné 140 kč
USA 2016, 107 min., dabing, přístupné bez omezení
odvážná vaiana: legenda o konci světa 3d – animovaný, akční, 
dobrodružný
Nebojácná dívka se vydává na nebezpečnou cestu, aby zachránila svůj lid. Na 
konci cesty splní úkol svých předků a najde to, co vždy hledala: sama sebe.

čtvrtek 15. 12., 19 hod., kinosál, vstupné  110 kč, stolová úprava
Velká Británie, USA 2016, 102 min., přístupné bez omezení
the beatles: eight days a Week – the touring years – dokumen-
tární
Jedinečný filmový projekt autenticky zachycuje období jejich koncertních let 
1962–1966 z perspektivy samotných členů The Beatles. Exkluzivní rozhovo-
ry s členy skupiny a také dosud nezveřejněné záběry.

pátek 16. 12., 10 hod., kinosál, vstupné 60 kč
Velká Británie, Česko, Francie 2016, 121 min., titulky, nevhodné pro děti 
do 12 let
anthroPoid – bio senior – historický, thriller
Osudy dvou vojáků českého zahraničního odboje Jozefa Gabčíka a Jana ku-
biše, kteří provedou v prosinci 1941 výsadek do své okupované vlasti. 

připravujeme kino na leden: Děda, Instalatér z Tuchlovic, Zpívej, Velká čín-
ská zeď, Spojenci, Resident Evil: Poslední kapitola, xXx: Návrat Xandera Cage

PROSINEC

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.
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Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

redakce otrokovických novin oznamuje

 trvalé Posunutí uZávěrKy Pro PŘíjeM 
PŘísPěvKŮ na 5. daného Měsíce. 

Uzávěrka příštího čísla je tedy 5. prosince, dalšího čísla  
5. ledna a následujících čísel také vždy k 5. dni měsíce.
Děkujeme za pochopení. Redakce Otrokovických novin
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Festival jižanského rocku oslavil 10. výročí

Festival jižanského rocku Stetson & Bourbon slavil letos 
jubileum – desáté výročí. V sobotu 29. října se Otrokovická 
BESEDA zaplnila vyznavači blues a pohodového jižanského 
rocku. Tradičně se mohli těšit na české i zahraniční interprety 
a nabídku nezbytností patřících k tomuto hudebnímu žánru. 
 (red), snímky: Martina FojtíKová

pátek 9. 12., program od 16 hod., sobota 10. 12., program od 9 hod., náměstí 
3. května
vánoČní trhy
Stánky s rozmanitým vánočním zbožím a doprovodný kulturní program ve 
spolupráci s otrokovickými školami a hudebními soubory.

sobota 10. 12., 15.00 hod., velký sál, vstup volný
Koledy tŘí národŮ
Zazní koledy české a moravské i písně dalších národů. Vystoupí m. j. 
folklorní soubor Vonica a folková kapela Hostband. Program zakončí vá-
noční koncert slovenské dechovky Bojnická kapela.



7OtrOkOvické
nOviny

čtvrtek 1. 12., od 18 hodin, archiv H+Z, SPŠ Otrokovice, Štěrkoviště
Fond eduarda inGriŠe s uKáZKaMi 
jeho hudební a FilMové Činnosti
Přednáška s promítáním. Od 17 hodin přístupná expozice archivu.

sobota 3. 12., od 16 hodin na návsi u kostela v kvítkovicích, vstup volný
roZsvěcování vánoČní hvěZdy v KvítKovicích 
Program pro děti i rodiče, cimbálová muzika k poslechu. Občerstvení od restaura-
ce Maxima s vánočním punčem i svařákem. Srdečně zve SDH kvítkovice.

k a l e n d á ř  v ý z n a m n ý c h  a k c í

výzva k předkládání návrhů na ocenění nejúspěšnějších otrokovických sportovců za rok 2016
Podpora aktivit v oblasti tělo-
výchovy a sportu patří mezi 
priority města. V rámci veřejné 
prezentace sportovní a tělový-
chovné činnosti město oceňuje 
své nejúspěšnější sportovce.    

Vyzýváme tímto sportovní 
otrokovickou veřejnost, aby 
Odboru školství a kultury Měst-
ského úřadu Otrokovice zasílala 
návrhy na ocenění.

Nominační formuláře jsou 
k dispozici na webových strán-
kách www.otrokovice.cz, odbor 

školství a kultury, sekce for-
muláře, případně na podatelně 
městského úřadu nebo na Odbo-
ru školství a kultury Městského 
úřadu Otrokovice.

Oceňování probíhá jako kaž-
doročně v následujících katego-
riích:
• nejúspěšnější sportovec města 
(kategorie dospělých) 
• nejúspěšnější sportovec dětí 
a mládeže (sportovci do 18 let 
věku k 31. 12. daného kalendář-
ního roku)        

• nejúspěšnější sportovec vete-
rán 
• nejúspěšnější handicapovaný 
sportovec
• nejúspěšnější sportovní kolek-
tiv          
• nejúspěšnější trenér
• Cena za celoživotní práci 
a dlouholetý přínos pro otroko-
vický sport.

Do hodnocení jsou zařaze-
ni sportovci, kteří jsou členy 
sportovní organizace (klubu) 
se sídlem v Otrokovicích, dále 

sportovci s trvalým pobytem 
v Otrokovicích a trenéři vykoná-
vající trenérskou činnost na úze-
mí Otrokovic.

Slavnostní vyhlášení oceně-
ných sportovců „O sportovní 
slávě“ se uskuteční dne 10. úno-
ra 2017 ve velkém sále Otroko-
vické BESEDy.
termín a kontakty pro podá-
vání návrhů:
Adresa pro zasílání návrhů: 
Městský úřad Otrokovice, od-
bor školství a kultury, nám. 3. 

května 1340, 765 23 Otrokovice. 
kontaktní osoba pro případné 
dotazy: Mgr. Barbora Šopíková, 
tel. 577 680 103, e-mail: sopiko-
va@muotrokovice.cz, Mgr. Jana 
Válková, tel. 577 680 451, val-
kova@muotrokovice.cz

Uzávěrka návrhů je do 30. 11. 
2016, rozhoduje poštovní podá-
ní. 
 Mgr. barbora ŠoPíKová,
  vedoucí Odboru školství 
 a kultury MěÚ Otrokovice

Prosinec – Městský úřad Otro-
kovice, budova č. 2., dle oteví-
rací doby MěÚ
výstava fotografií z akcí 
evropského týdne mobility
Přijďte si prohlédnout snímky  
z Evropského týdne mobility.

každé pondělí a středu v měsíci, 
Centrum volného času Baťov, 
od 15 do 18 hodin
otevřená herna pro rodiče 
s dětmi
Volná hra v herně. Za děti v her-
ně zodpovídají rodiče.

10. 12., Městská hala Otrokovi-
ce, od 9 do 12hodin
Mikulášská házedla
Již tradiční soutěž házedel. Sou-
těží se ve věkových kategoriích 
1.–5. třída a 6.–9. třída.

12. 12., hotel Atrium
vánoční tvoření a besídka
Čas vánočních dílen: 15.30–
17.30 hodin, vstup 10 kč, ně-
které výrobky za poplatek. Od 
17.30 hodin besídka v prosto-
rách hotelu. Vstup zdarma.
Více na tel.: 739 075 711,  
p. Bárová.

15. 12., CVČ Baťov
vánoční anděl – tvoření 
pro dospělé
Přijďte k nám rozvíjet svou kre-
ativitu a odpočinout si od před-
vánočního shonu.
Akce na přihlášení! Info:  
dolezalova@ddmslunicko.cz
 Těší se na vás DDM Sluníčko
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Po dlouhých letech převzal 
pomyslné pero po Věře kra-
mářové nový kronikář města 
Otrokovice Petr klokočka. 
Zpracoval a předložil ke schvá-
lení radním svůj první ucelený 
zápis, kde popsal důležité udá-
losti města Otrokovice za rok 
2015. Nahlédnout do zápisu 
kroniky může veřejnost stejně 
jako dříve v obou pobočkách 
Městské knihovny, kde jsou 
uloženy kopie.

Originál pamětní knihy byl 
doposud veden rukopisně, do-
kumentním inkoustem, do vá-
zané knihy.  kromě toho byla 
od roku 1997pořizována i počí-
tačová verza.

„Rozhodl jsem se využít zá-

konné možnosti a zápisy poři-
zuji výhradně pomocí počítače. 
Můj rukopis není příliš úhledný 
a nedá se srovnat s rukopisem 
bývalé kronikářky paní kra-
mářové,“ uvádí Petr klokočka, 
který je městským kronikářem 
od roku 2015. Při zpracování 
svého prvního zápisu za rok 
2015 však postupoval po for-
mální stránce v souladu se zaži-
tou praxí. Svou strukturou od-
povídá zápisům z minulých let.

Na webových stránkách 
města Otrokovice www.otro-
kovice.cz bude umístěn text 
struktury kronikářského zápi-
su. Ten obsahuje stručný po-
pis událostí jak ve světě, tak  
i v České republice, ale zejmé-

na popisuje dění z Otrokovic. 
„Dočíst se můžete o kul-

turním a sportovním životě 
ve městě, jak otrokovická rad-
nice hospodařila s financemi, 
jak se dařilo spolkům, jaká 
jsme slavili výročí, kolik mělo 
naše město obyvatel, ale také 
třeba jaké bylo v roce 2015 
v Otrokovicích počasí,“ popi-
suje kronikář. 

Členové Rady města Otro-
kovice na svém jednání kroni-
kářský zápis schválili. Origi-
nál je v současné době uložen 
na Městském úřadě Otrokovi-
ce, odboru školství a kultury 
a následně bude převezen k ar-
chivaci do Státního okresního 
archivu Zlín.  (ste)

Kronikářský zápis: nový autor, nový způsob zaznamenání

V pátek 9. 12. se od 18 hodin 
v Hotelu Baťov (Hudební sa-
lon) uskuteční vánoční kon-
cert hudebních sólistů Barbary 
Slezákové a Michala Mačuhy. 
Zazní skladby od známých au-
torů, jako jsou W. A. Mozart,  
A. Dvořák, J. J. Ryba, J. S. 
Bach aj. Vstupenky ve výši 
150 kč je možné zakoupit  
1 hod. před koncertem na místě.

Koncert 
KouZelné vánoce 

sbírka vánočních růží

Jeden ze symbolů Vánoc, vá-
noční růže, může udělat něko-
likanásobnou radost. Ti, kdo si 
ji pořídí v rámci prodeje vánoč-
ních růží, už vědí, že výtěžek 
slouží na zlepšení prostředí 
a rekondiční pobyty onkohe-
matologicky nemocných dětí 
léčených v olomoucké fakult-
ní nemocnici. „Za každou růží 
je jeden dětský úsměv,“ říká 
za pořadatele, Šanci Olomouc, 
Zdena Wasserbauerová. Růže 
jsou k dostání v neděli 4. pro-
since v kostele sv. Vojtěcha 
po obou mších svatých, od pon-
dělka 5. prosince ve školách 
a školkách, na Městské poli-
klinice Otrokovice ve středu 7. 
prosince od 7 do 10.30 hodin, 
na radnici ve středu 7. prosince 
od 11 do 13 hodin.  (ano)

Otrokovická pobočka NADĚ-
JE zve všechny příznivce na 
tradiční Vánoční jarmark ve 
čtvrtek 1. prosince od 13 hodin 
v zahradě Domu NADĚJE ve 
Wolkerově ulici. Na jarmarku 
se budou prezentovat dílny pů-
sobící v sociální oblasti z Otro-
kovic a okolí. Nebude chybět 
obchůzka mikulášské družiny, 
tvoření, vánoční koledování  
a cimbálová muzika. „Příjem-
ný čas u nás mohou strávit mi-
lovníci Vánoc všech věkových 
skupin,“ ujistila fundraiserka 
NADĚJE Renata Zezulková. 
Výtěžek půjde zpět na podporu 
dílen působících v sociální ob-
lasti.  (red)

Pro dárky na vánoční jarmark jindřich Štreit zahájil výstavu se sociální tematikou Kde domov můj

Využít zájem předního českého 
fotografa Jindřicha Štreita o so-
ciální téma a spojit jej s hlavním 
posláním organizace Charity sv. 
Anežky se podařilo organizáto-
rům výstavy kde domov můj. 
Vernisáž se konala v Městské 
galerii Otrokovice v pondělí  
7. listopadu. 

Na snímcích, které vznikly 
díky spolupráci proslulého foto-
grafa Jindřicha Štreita, vedoucí-
ho Azylového domu Samaritán 
Charity sv. Anežky Otrokovice 
Aleše Jaroše a samozřejmě také 
fotografovaných osob, mohou 
návštěvníci vidět lidi bez do-
mova z okolí Otrokovic a Zlína. 

Vystaveny jsou asi čtyři desítky 
fotografií. 

Akce je součástí oslav výročí 
pětadvaceti let Charity sv. Anež-
ky Otrokovice. Výstava je k vi-
dění každý den kromě pondělí 
od 14 do 18 hodin, a to až do 5. 
prosince. Záštitu převzal starosta 
Otrokovic Jaroslav Budek. (ano)

Fotograf Jindřich Štreit (vlevo) v hovoru s vedoucím Azylového domu Samaritán Alešem Jarošem 
(uprostřed) a členem Fotoklubu Beseda Petrem Bořutou (vpravo).  Foto: anna novotná

pátek 25. 11., 16.30 hod.,  náměstí 3. května, vstup volný
roZsvícení vánoČního stroMu
Vystoupí žáci otrokovických škol, zpívat a hrát bude Zby-
něk Terner & Band. Součástí je i charitativní akce Pomáhá-
me potřebným, při které budou dobrovolníci nabízet svařák, 
punč a masové speciality. Výtěžek akce půjde prostřednic-
tvím Šance Olomouc na onkohematologicky nemocné děti. 
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Milí spoluobčané,
již několikrát jsme měli mož-
nost si přečíst, že je město 
nečinné v oblasti získávání do-
tací. Ale ono jsou dotace a do-
tace… Zkusím napsat humor-
nou formou jeden příběh, jak 
čerpání dotace může například 
dopadnout.

Jednoho dne si jeden moud-
rý člověk – dopravce všiml, že 
je vypsána dotace na koupi no-
vého luxusního auta. Jednalo 
se o velmi lukrativní nabídku, 
která mu zaplatí 50 % vstupní 
investice. Problém byl v tom, 
že auto, které si vybral, bylo 
cenově dražší, než připouštěla 
dotace. Proto si auto objednal 
bez motoru. Tím pádem byla 
cena nižší a splnila se tak hod-
noticí kritéria pro přidělení 
dotace. Dotaci po řadě jednání 
získal. Bude se teď moci chlu-
bit, jaký je kabrňák a všem to 
bude vyprávět. 

Problém nastal v okamži-
ku, když chtěl vyrazit na prv-
ní výlet. No jo, ale auto přece 
nemá motor. Jak na to? Bude 
to muset zaplatit ze svých 
peněz. Ale co takový motor 
stojí? Má na něj? Ne! Ale bez 
motoru to přece nepojede. Tak 
si bude muset vzít půjčku, aby 
auto vůbec rozjel. Navštívil 
tedy banku a potřebné peníze 
si půjčil. 

Dotace dále říká něco 
o době udržitelnosti projektu. 
Co to vlastně je? Bude muset 
vozit spoustu lidí a téměř za-
darmo, aby byly splněny pod-
mínky dotačního titulu. 

Najednou měl auto s moto-
rem. A co konečný účet? Stálo 
to téměř dvojnásobek. Ale co, 
přece si udělal radost a může 
teď lidi vozit, aby měli mož-
nost se v takovém autě svézt. 
Provoz vozidla taky není za-
darmo. Musí se o něj starat. 
kupovat drahé oleje. Spotřeba 
benzinu vysoká. když už si ho 
přece koupil, musí na jeho pro-
voz přispět i ze svého. V opač-
ném případě by musel dotační 
peníze vrátit.

 Čas letí. Autem vozí lidi té-
měř zadarmo, což určuje pod-
mínka udržitelnosti projektu. 
Veškeré náklady na provoz 
platí ze své kapsy. Musí tak 
jezdit ještě řadu let. kolik ho 
to bude stát? To zatím nedo-
káže říct. Ale už teď ví, že to 
bude hodně. Možná víc, než 
byla přidělená dotace. A co 
pak s autem, až uplyne doba 
udržitelnosti projektu? To už 
si lidé budou muset za jízdu 
řádně připlatit. Ale to už asi 
nebudou chtít. Bude ho asi 
muset prodat, protože na pro-
voz nebude mít peníze. Ale co 
když ho nikdo nekoupí? I to se 
může stát. Pak se auto zapar-
kuje do garáže, kde bude čekat 
na svůj osud. 

Ale jsou věci, které se tak 
snadno zaparkovat nedají… 

I tak může čerpání dotace 
dopadnout. Jak se říká, není 
všechno zlato, co se třpytí. Zde 
by možná bylo lepší, není do-
tace jako dotace. ing. ondřej 
 WilcZynsKi, Ph.d.,
 zastupitel města Otrokovice

evropské dotace, hurá na ně!

Z redaKČní PoŠty Z redaKČní PoŠty

vzpomínka na školní léta v otrokovicích

Pokud jste nedostali Otrokovické noviny do schránky, 
jsou  k vyzvednutí v Turistickém informačním centru 

v Otrokovické BESEDĚ od 23. listopadu. 
Chyby v distribuci hlaste redakci na tel. 571 118 104, 

e-mail: redakce@otrokovickenoviny.cz

Od 1. listopadu do konce břez-
na 2017 je v Otrokovicích opět 
v provozu mobilní buňka pro lidi 
bez domova, tzv. seďárna. Urče-
na je mužům i ženám bez přístře-
ší, kteří nemohou z jakýchkoliv 
příčin využívat zařízení sociál-
ních služeb či ubytoven. Tato 
služba je v Otrokovicích posky-
tována již pátým rokem.

Seďárna je provozovaná 
na adrese Příčná 1599, Otro-
kovice v objektu za hasičskou 
stanicí. Mobilní buňka je veřejně 
přístupný objekt, který mohou 
využívat osoby bez přístřeší 
denně od 19.00 do 6.30 hodin. 
„Jedná se o vytápěnou místnost 
se židlemi a toaletou. V seďárně 
tak lidé mohou zdarma přečkat 
mrazivou noc v teple a vyhnout 
se případné újmě na zdraví,“ 
uvedl vedoucí oddělení sociál-
ní pomoci kamil Hric. Dodal, 
že dohled nad provozem buňky 
zabezpečuje provozní pracovník 
Charity sv. Anežky Otrokovi-
ce, který má pro případ potřeby 
k dispozici tísňové tlačítko na-
pojené na pult centrální ochrany 
Městské policie Otrokovice.

Využití mobilní buňky v zim-
ním období záleží na počasí. 
V sezoně 2015/2016 byla seďár-
na využita k celkem 642 nocle-
hům a průměrná obsazenost mo-
bilní buňky činila přibližně šest 
osob na noc provozu. „S ohle-
dem na uzavření velké ubytovny 
v regionu a obsazenosti azylo-
vých domů se pro letošní zimu 
počítá spíše s nárůstem osob, 
které budou nuceny vyhledat 
pomoc seďárny. Sociální pra-
covníci městského úřadu i spo-
lupracujících sociálních služeb 
jsou lidem následně nápomocni 
při hledání přiměřeného bydlení, 
pomáhají jim při uplatňování je-
jich zákonných práv při vyřizo-
vání sociálních dávek a v rámci 
sociální práce se snaží napomá-
hat s řešením jejich těžké sociál-
ní situace, s řešením různých so-
ciálních problémů, jako je např. 
zadlužení, zdravotní péče, kon-
takt s rodinou, případné zajištění 
sociálních služeb apod.,  protože 
tyto osoby mají mnoho různých 
problémů,“ vysvětlila vedoucí 
sociálního odboru květoslava 
Horáková.  (ste)

Zkraje školního roku jsme se studenty Gym-
názia Otrokovice absolvovali poznávací zájezd 
do Skotska a Anglie. Navštívili jsme spous-
tu krásných míst, potkali jsme zajímavé lidi, 
poznali jsme některé jejich zvyklosti a také 
jsme se potrápili (nebo pobavili) se skotskou 
angličtinou. O svých zážitcích poutavě vyprá-
ví studentka tercie kristýna Mišáková: „…
ve večerních hodinách jsme se nalodili na tra-
jekt, kde jsme přespali v malých kabinkách pro 
čtyři osoby. Brzy ráno loď doplula do přístavu 
Newcastle a my autobusem pokračovali v na-
šem dobrodružství. Cesta byla dlouhá a únavná. 
Také jsme se nemohli nezastavit na hranici se 
Skotskem a Anglií, kde byla malebná a okouz-
lující příroda. konečně jsme přijeli na opevněný  
Hadriánův val.  Okolo se potulovaly a pásly 
ovce. Následovala prohlídka starobylého města 
Edinburghu, kde jsme měli možnost si prohléd-
nout hrad a centrum města. Po sedmé hodině ve-
čer nás přivítaly rodiny, u kterých jsme bydleli 
tři noci. Připravili nám vždy hojné a chutné po-
hoštění a mohli jsme si procvičit angličtinu. Bě-
hem těchto tří dnů jsme putovali na Wallace mo-
nument (památník), prohlédli jsme si obrovský 
hrad ve Stirlingu, destilérku Glengoyne distille-
ry v Glasgow, kde nám pověděli, z čeho a jak se 
vyrábí pravá skotská whisky, a navštívili jsme 
hrad Dumbarton… Pátý den na nás čekal celo-
denní výlet, který byl určitě jeden z nejlepších. 
Odjeli jsme do oblasti, která mě velice oslovila 
a kam bych se ještě chtěla znovu vrátit – k je-
zeru Loch Ness. Lochnesku jsem sice neviděla, 
ale to se dalo čekat. Nedaleko se nacházel hrad 
Urquhart s malebnou krajinou okolo. Zde jsme 
si mohli pořídit velice krásné a kvalitní fotky, 
protože počasí nám hezky vyšlo. Dále jsme se 

prošli po Neptunových schodech, což je sousta-
va zdymadel. V pátek odjezd do Anglie, pro-
hlídka kamenného kruhu Castlering a městečka 
keswick. V sobotu časně ráno přejezd do Ox-
fordu, krásného univerzitního města s mnoha 
kolejemi. Při prohlídce Christ Church College 
nejvíce všechny zaujala jídelna, kde se natáčel 
Harry Potter…. Ve večerních hodinách odjezd 
na trajekt do Doveru a do Calais, přes Fran-
cii, Belgii a Německo zpět do Otrokovic, kde 
na nás už čekali a těšili se naši rodiče. Po pří-
jezdu domů jsme si do pozdních hodin povídali 
o našich neskutečných zážitcích a prohlíželi si 
fotografie. Na závěr bych všem určitě doporu-
čila: Pokud máte možnost, jeďte se do Skotska 
podívat!“ Kristýna MiŠáKová, 
 Gymnázium Otrokovice

V letech 1952–1956 jsem studoval na čtyřleté průmyslové škole koželužské v Otrokovicích, 
kde v té době byl ředitelem RNDr. František Volák. Studium v letech 1952–1956 bylo po-
znamenáno zvláštností – nedělala se maturita, ale kromě ústních zkoušek z jazyka českého 
a ruského se obhajovala diplomová práce. Pro sepsání diplomové práce dostal každý žák 
úkol, který zpracovával v některém koželužském závodě. Zpracovanou diplomovou práci 
bylo nutné konzultovat s příslušným ředitelem závodu a tato pak byla v závěru školního 
roku obhajována před zkušební komisí. Ve třídě jsme měli sedmadvacet žáků, z toho čtyři 
ženy. V roce 1996 po 40 letech se se sešlo čtrnáct účastníků. A nastalo září 2016, kdy se 
uskutečnilo setkání po 60 letech od opuštění školy. Tohoto setkání se zúčastnilo 10 osmdesá-
tiletých mladíků a jedna švarná dívčina se vzpomínkami na školu a někteří také na internátní 
ubytování v Otrokovicích. Na snímku je jedenáct účastníků historického setkání po 60 letech 
od opuštění lavic koželužské průmyslovky.  vladimír donacZi

Zájezd do skotska a anglie: zážitky jedné gymnazistky lidé bez domova nyní mohou využívat seďárnu

Ode dneška, 18. listopadu 
2016,  až do 3. března 2017 mají 
v Technických službách Otro-
kovice (TSO) stálé zimní poho-
tovosti. Dvě skupiny po sedmi 
pracovnících mají k dispozici 
vhodnou mechanizaci pro za-
jištění kvalitní údržby chodníků 
a silnic. 

„V případě kalamitních si-
tuací jsou pro včasné zvládnutí 

údržby nasazováni další pracov-
níci a mechanizační prostředky,“ 
ubezpečil jednatel TSO Vladi-
mír Plšek. Dodal, že část strojů 
pro údržbu byla  připravena již 
od konce října, pro případ ne-
příznivého počasí i v dřívějším 
období. 

Ve skladu TSO je na zimu 
2016/2017 připraveno tři sta tun 
posypového písku na chodníky 

a padesát tun soli na údržbu sil-
nic, která je podle potřeby dopl-
ňována. Technické služby Otro-
kovice budou nadcházející zimu 
udržovat přibližně devětačtyřicet 
kilometrů komunikací a třiačty-
řicet kilometrů chodníků a cyk-
lostezek. Méně využívané cesty 
a chodníky budou ošetřovány až 
v závislosti na provozních a eko-
nomických možnostech.  (red)

technické služby otrokovice jsou na zimu připraveny



Přejeme paní 
boženě 
tKáČové 
k 80. narozeni-
nám hodně zdra-
ví, štěstí, osobní 

a rodinné pohody. Manžel  
Josef, synové Rostislav a Jo-
sef, vnučky Helena, Veronika  
a Jana s rodinami

Dnes, 18. listo-
padu, oslaví vý-
znamné životní 
jubileum 75 let 
naše milá ma-
minka, manžel-
ka, babička a prababička, paní  
věra janíKová. Touto 
cestou bychom jí chtěli po-
přát všechno nejlepší, stálé 
zdraví, hodně štěstí, elánu  
a božího požehnání.  S láskou 
přeje manžel Emil, děti s ro-
dinami, vnoučata a pravnouč-
ci Maxík a Adámek.

Dne 9. listo-
padu se dožil 
životního jubi-
lea 70 let pan 
jiří Penner. 
Přejeme hod-

ně zdraví, štěstí, osob-
ní a rodinné pohody.  
Manželka Jarmila, synové  
Jirka a Radek

Dne 22. října jsme si připomněli ne-
dožité 88. narozeniny paní věry  
Kleinové. Dne 28. listopadu by 
se dožil 91. narozenin pan vladimír 
Klein. S láskou stále vzpomíná syn 
Vladimír a dcera Marcela s rodinami. 

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 1. listopadu uplynulo 30 let od chvíle, co nás 
navždy opustil manžel, tatínek a dědeček, pan  
jiří ŠevČíK. S láskou stále vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují manželka Marie, dcera Marie  
a syn Jiří s rodinami.

Dne 2. listopadu uplynulo 5 let od úmr-
tí našeho syna, bratra, manžela a tatínka, pana  
Pavla veČeŘi. Vzpomíná rodina.

Dne 2. listopadu tomu byly tři roky, co nás navždy 
opustila manželka, babička a prababička, paní 
Marta uhlárová. Pro nás tři roky vzpomínek, 
smutku a bolestí. kdo jste ji znali a měli rádi, vzpo-
meňte s námi. Manžel Štefan a synové s rodinami

Dne 8. listopadu uplynulo 10 let, kdy nás navždy 
opustil pan František ondráŠ. Za tichou vzpo-
mínku děkují manželka Marie a děti s rodinami.

Už nejsi mezi námi, ale vzpomínky na Tebe tu zů-
stanou dál... Dne 9. listopadu uplynul 4. rok, kdy 
nás navždy opustila paní Zdena lorenZová. 
Stále vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Dne 12. listopadu jsme vzpomněli smutné 4. výročí 
úmrtí paní Marie PreKoPové. S láskou vzpo-
mínají rodiče, manžel, syn, dcera s rodinou a sestra 
Lenka.

Dne 14. listopadu uplynulo již 15 let od chví-
le, kdy nás opustil můj manžel, pan jaroslav 
Frydrych. S láskou a úctou vzpomínají man-
želka, dcera a syn s rodinami.

Dne 15. listopadu uplynulo 25 let, co nás navždy 
opustil pan josef sloPovsKý. S láskou stále 
vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Čas plyne a nevrací, co vzal, jen vzpomínky v na-
šich srdcích zůstávají dál.  Dne 15. listopadu uply-
nulo již 14 let od chvíle, kdy nás opustil manžel, a 
dědeček, pan jaroslav PoKusa. S láskou stále 
vzpomínají manželka Zdenka s vnoučaty.

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, neza-
pomene. Dne 16. listopadu to bylo již 10 let, co 
jsme si připomněli úmrtí našeho syna jaroslava  
sKoPala. S úctou vzpomínají rodiče a rodina.

neplačte, že jsem odešel, ten svatý klid mi přejte  
a v srdcích milou vzpomínku si na mne uchovejte...
Dnes, 18. listopadu, uplynuly již 3 smutné roky, 
co nás navždy opustil pan Karel suchoMel. 
kdo jste ho měli rádi, věnujte mu prosím tichou 
vzpomínku. S láskou a úctou stále vzpomínají Eva 

Dalecká, Jan Němeček a Radka Švendová. Děkujeme všem, 
kdo vzpomínají s námi.

9
OtrOkOvické

nOviny

odvoZ ZdarMa – cena dohodou

In
z

e
r

c
e

Dne 19. listopadu si připomeneme 6. výročí úmrtí 
našeho drahého, pana svatopluka KlhŮFKa. 
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Eva a děti 
s rodinami.

Dne 19. listopadu uplynou 2 roky, kdy nás navždy 
opustil manžel a tatínek, pan jiří KaŠPáreK.  
Za tichou vzpomínku děkuje manželka a děti.

Slunce za hory zašlo, soumrak padá do polí, srd-
ce Tvé věčný spánek našlo a víc Tě už nic nebolí. 
Spíš svůj věčný sen a nám zůstaly na Tebe vzpo-
mínky jen. Dne 20. listopadu uplyne 1. smut-
ný rok, kdy nás navždy opustil můj manžel, pan  
jindřich nevaŘil. S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Božena a dcery Věra a Irena s rodinami. kdo jste ho 
znali, věnujte mu prosím tichou vzpomínku spolu s námi.

Dne 26. listopadu uplynou 3 roky ode dne, kdy 
nás navždy opustil náš tatínek a dědeček, pan  
František tihelKa.  S úctou a láskou vzpomí-
nají dcera a syn s rodinami.

Dne 28. listopadu uplynou 4 smutné roky, co nás 
navždy opustil náš tatínek, manžel, dědeček, strýc 
a kamarád, pan jaromír lobodáss. I když už 
není mezi námi, ve vzpomínkách zůstane dál. Moc 
nám chybíš. Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
Děti s rodinami

Těžko se s Tebou loučilo, těžko je bez Tebe žíti. 
Láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále bude-
me míti. Dne 29. listopadu vzpomeňme na ne-
dožitých 70 let manžela, tatínka, dědečka, pana  
václava Fialy. kdo jste ho znali, vzpomeň-
te prosím s námi. S láskou vzpomínají manželka 
Hana, syn Robert a Václav s rodinou. Chybíš nám.

Dík za to, čím jsi nám v životě  byl, za každý den, 
který jsi s námi žil. Tvůj odchod stále bolí, na Tebe 
zapomenout nedovolí. Dne 30. listopadu uplyne  
2. smutný rok, co nás opustil náš drahý syn, druh, 
tatínek, dědeček, bratr, strýc, pan Pavel salát.  
S láskou a bolestí v srdci vzpomíná maminka, 

družka Jitka s rodinou, dcera kristýna s rodinou, sestra Jana  
a Dana s rodinami, ostatní příbuzní a kamarádi. kdo jste ho zna-
li, vzpomeňte s námi.

Dne 3. prosince si připomeneme 6. výročí úmrtí 
pana stanislava KoPecKého. Za tichou vzpo-
mínku děkujeme všem přátelům. Manželka Anež-
ka, syn Petr s rodinou a ostatní příbuzenstvo
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sPoleČensKá Kronika

společenská kronika: cena za zveřejnění je 120 kč 
vč. DPH/osoba. Podklady a platby přijímá Turi-
stické informační centrum, Otrokovická BESE-
DA, nám. 3. května, Po–Pá 8–12, 13–18 hod.,  
So 8–12 hod., tel.: 571 118 103.

inZerce

Technické služby 
Otrokovice s. r. o., 

k. Čapka 1256, Otrokovice 
přijmou 

do pracovního poměru 
eleKtriKáŘe Pro 

údržbu veŘejného 
osvětlení 

s nástupem – prosinec 2016. 
Požadavkem je vyučení  
a praxe v oboru, řidičský prů-
kaz skupiny „B“, odborná 
způsobilost v elektrotechnice 
podle vyhl. č. 50/1978.
Zájemci o pracovní místo se 
mohou hlásit u p. Zapletalové 
telefonicky – číslo  telefonu 
577 922 329, 603 159 744,  
e-mailem: mzdy@tsotroko-
vice.cz nebo osobně v sídle 
společnosti v době od 6.00 
do 14.00. Osobní schůzku je 
nutné si vždy předem sjednat 
telefonicky.

naléhavě hledám ke koupi 
byt, s balkonem, v dobrém sta-
vu. Otrokovice. 
Tel.: 608 721 099.

blahoPŘání

Firma přijme muže na dlou-
hodobou brigádu. Jedná se 
o úklid Po–Pá na 3–6 hod. 
denně. Vhodné i pro star. dů-
chodce. Tel.: 606 694 644, 
606 669 893.

Ženský pěvecký sbor Otro-
kovice vstupuje do své 49. 
sezony. Pro své posluchače 
si připravil krásné melodie 
s vánoční i předvánoční te-
matikou. Rádi bychom vás 
pozvali na společná setkání 
s písněmi, jež chytnou za srd-
ce každého: 26. listopadu 
na adventní koncert ZUŠ 
Morava v kostele na Jižních 
Svazích ve Zlíně, 10. pro-
since na koncert v Dubnici 
nad Váhom a 27. prosin-
ce na koncert v kostele sv. 
Vojtěcha v Otrokovicích.  
Budete si moci mimo jiné 
premiérově poslechnout vá-
noční mši Missa Pastoralis 

Josefa Schreiera. Zajímavostí 
je, že toto dílo bylo po staletí 
zapomenuto a teprve v minu-
lém století znovu objeveno. 

Otrokovický ženský pěvec-
ký sbor čítá čtyřicet členů 
a vždy ve svých řadách uvítá 
nové posily. 

Patří se touto cestou podě-
kovat za velkou finanční pod-
poru a přízeň městu Otroko-
vice. Závěrem nám dovolte 
popřát krásné prožití svátků 
vánočních a hodně zdraví 
v novém roce.

Za členky Ženského pě-
veckého sboru Otrokovice  
a dirigenta Marka Obdržálka 

 hana ZvoníČKová

ženský pěvecký sbor chystá koncerty 
nejen v otrokovicích 

do trafiky v Otrokovicích 
přijmu brigádnici, ideálně ak-
tivní a svědomitou důchod-
kyni. Bližší informace na tel:  
777 566 906.

Koupíme dvougenerační 
dům v Otrokovicích. Info
na tel.: 734 410 229.
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Mateřská škola Otrokovice 
je rozdělena do sedmi odlou-
čených pracovišť, která svým 
umístěním pokrývají potřebu 
rodičů a jejich dětí ve všech 
částech města. Dvě z těchto 
školek slaví v těchto dnech vý-
znamná výročí. Mateřská škola 
Hlavní 1159 je v Otrokovicích 
pro děti už čtyřicet let a nej-
mladší Pastelková školka slaví 
páté narozeniny.

Mateřská škola Hlavní 1159 
na Trávníkách byla slavnostně 
otevřena dne 6. září 1976 jako 
školka se třemi třídami a dvě-
ma odděleními jeslí. Po zrušení 
jeslí byla v roce 1999 otevřena 
v budově speciální logopedická 
třída, která byla přestěhována 
z MŠ v kvítkovicích. „Tato 
speciální třída slouží dodnes 
nejenom pro děti s narušenou 
komunikační schopností, ale 
i pro děti se sluchovou vadou, 
které mají například voperován 
kochleární implantát. U každé-
ho dítěte probíhá individuální 
péče, jejímž garantem je Speci-
ální pedagogické centrum pro 
vady řeči a sluchu ve Valaš-
ském Meziříčí,“ vyzvedla tuto 
službu vedoucí učitelka Re-
nata Ligasová z Hlavní 1159. 
Od roku 2009 je MŠ pětitřídní. 
Děti jsou vzdělávány dle Škol-
ního vzdělávacího programu 
pro předškolní vzdělávání s ná-
zvem Příběhy vrabčáka Čima. 
Mezi nadstandardní aktivity 

MŠ řadí také výuku anglického 
jazyka dle metodiky „Cookie 
and friends“ nejen u předškol-
ních dětí, ale i u dětí mladších. 

A nyní k mladší z trávnic-
kých školek: Dne 1. července 
2011 začaly stavební práce 
v ZŠ Trávníky, kde se prostory 
školní družiny měnily  na MŠ 
Hlavní 1160, která dostala 
název Pastelková školka. Už  
3. října 2011 se uskutečnilo 
slavnostní otevření, kde bylo 
přijato osmdesát dětí.  V Pas-
telkové školce jsou tři barevně 
rozlišené třídy. Děti tak navště-
vují zelenou, červenou nebo 
žlutou třídu. Nadstandardně 
nabízejí pro předškolní děti vý-
uku anglického jazyka, plavec-
ké kurzy a logopedické služby. 

„Pět let uteklo jako voda. 
Pastelková školka vychovala 
za tu dobu mnoho dětí, které 
většinou přešly do Základní 
školy Trávníky Otrokovice. 
Tito žáci nás chodí navště-
vovat do školky a chlubí se 
svými úspěchy, rádi zavzpo-
mínají na dobu, kdy jim bylo 
ve školce príma. Dnes chodí 
do „Pastelky“ číst před spaním 
a občas si připraví také nějaký 
program pro své mladší kama-
rády. Tak si všichni pastelkáři 
popřejme ještě hodně hezkých 
dní ve školce, kam tak rádi 
chodíme,“ řekla vedoucí učitel-
ka Pastelkové školky Markéta 
Vítková.  (ste)

Začátkem října proběhl na naší škole T. G. Ma-
saryka projekt VZPoura úrazům, který byl za-
měřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mla-
distvých. Projektu se zúčastnilo přibližně sto 
sedmdesát žáků. 

Projekt byl realizován ve spolupráci s hen-
dikepovanými pracovníky VZP ČR, tzv. amba-
sadory, kteří prostřednictvím osobního setkání 
pohovořili o svém úrazu a o životě s následným 
postižením. V první části se snažili poučnou 
přednáškou žákům 6.–9. ročníků přiblížit pro-
blematiku úrazů. Upozornit je na rizikovost urči-
tých životních situací a naučit je, jak lze vhodný-
mi preventivními opatřeními tato rizika omezit 
na minimum. Zajímavá a poučná byla statistika 
úrazovosti.

Druhá část byla určena interaktivní soutěži. 
Žáci měli možnost vyzkoušet si jízdu na invalid-
ním vozíku, nahlédnout a nasednout do speciál-

ně upravených osobních vozů. Dozvěděli se také 
o možnostech provozování nejrůznějších sportů 
pro hendikepované a o jejich fyzické náročnosti. 
A nechyběly ani zajímavé edukační materiály.

Pouze hendikepovaní skutečně vědí, jaké je to 
žít s trvalými následky po úrazu. Svou snahou 
dokázali děti a studenty motivovat ke zodpověd-
né péči o vlastní zdraví a zdraví lidí v jejich oko-
lí. Většinu žáků dokázali přimět k zamyšlení, zda 
by zvládli žít život na vozíku. Zároveň také žáci 
přijali poučení, že bude jednodušší méně risko-
vat a více přemýšlet.

Odhodlání, nadšení a odvaha ambasadorů 
předstoupit před početnou skupinu žáků a hovo-
řit o svém hendikepu jsou přinejmenším obdi-
vuhodné. Jejich neskutečná síla, sálající energie 
a chuť ve svém životě něco dokázat i přesto, že 
jsou omezeni pohybem, jsou ohromující. 

 Mgr. hana úlehlová, ZŠ T. G. M.

v ZŠ t. G. M. vyhlásili vZPouru úrazům

trávnické školky slaví narozeniny

den otevŘených dveŘí 
v ZŠ trávníKy otroKovice 
Přijďte se na nás podívat ve čtvrtek 8. 12. 2016 
v době od 8.00 do 16.30 hodin. Naši žáci a pe-
dagogičtí pracovníci pro vás chystají vzděláva-
cí aktivity, vánoční vyrábění i překvapení.
 Srdečně zve vedení ZŠ Trávníky

Městský parlament dětí a mlá-
deže Otrokovice má na následu-
jící dva roky nové členy. Ti byli 
zvoleni ve školních volbách 
a 19. října obdrželi na radnici 
jmenovací dekret z rukou sta-
rosty Jaroslava Budka. V parla-
mentu mají zastoupení základní 
a střední otrokovické školy.

Ten umí to a ten zas tohle 
a všichni dohromady udělá-
me moc. Výstižnou písní Jana 

Wericha začalo první jednání 
v novém obsazení Městského 
parlamentu dětí a mládeže Ot-
rokovice v roce 2016. Své zá-
stupce do parlamentu si zvolili 
žáci v ZŠ Trávníky, ZŠ T. G. 
M., ZŠ Mánesova a Střední prů-
myslové škole Otrokovice. Sou-
částí prvního jednání městského 
parlamentu byla volba předse-
dy. Jednohlasně byla zvolena 
Silvie Hrdličková ze ZŠ Tráv-

níky. „V parlamentu působím 
proto, že mě práce baví, můžu 
tak pomoci s problémy měs-
tu, kamarádům a také sobě,“ 
prozradila nová předsedkyně, 
která odprezentovala uplynulou 
a nadcházející činnost v měst-
ském parlamentu.

Slova se ujal také koordinátor 
parlamentu Jan Wurst. Poděko-
val městu za podporu a zázemí 
a poblahopřál nově jmeno-

vaným členům. Vyzdvihl, že 
zkušenosti, které činností v par-
lamentu získají, zúročí potom 
v dalším životě.

ke slavnostnímu jednání 
Městského parlamentu dětí 
a mládeže Otrokovice byli při-
zváni i hosté. Vedoucí odboru 
školství a kultury Barbora Šo-
píková nabídla pomocnou ruku 
při řešení dílčích problémů 
městského parlamentu. Starosta 

Otrokovic uvedl: „Jsem rád, že 
jste se zhostili takového úkolu, 
že máte zájem o tuto práci. Přes-
to bych vás chtěl požádat, abys-
te zůstali dětmi a zabývali se 
takovými tématy, která vás zají-
mají. V kanceláři starosty máte 
vždy dveře otevřené, a pokud to 
bude v mých možnostech, rád 
vám poradím či pomůžu.“
 romana stehlíKová,
 mluvčí Otrokovic 

Městský parlament dětí a mládeže má od října nové členy

Střední průmyslová škola Ot-
rokovice se účastní mnoha 
mezinárodních aktivit společně 
s partnery z různých zemí Ev-
ropské unie. V letošním škol-
ním roce získala tři nové granty 
v programu Erasmus+. „Má-
lokterá jiná škola ve Zlínském 
kraji je na mezinárodním poli 
tak úspěšná jako naše průmy-
slovka,“ konstatoval s potěše-
ním ředitel Střední průmyslové 
školy Otrokovice Libor Basel. 
Škola připravuje žáky pro re-
álný život, podporuje jejich 
jazykové, odborné dovednos-
ti, smysl pro iniciativu, rozvíjí 
své učitele. Průběžně přenáší 
znalosti a zkušenosti ze zahra-
ničí a zavádí inovativní postupy 
do výuky.

Od září pokračujeme v ak-
tivitách projektu ICT: A Euro-
pean Approach, kde vytváříme 
metodologii a výukové materi-
ály pro obory související s ces-
tovním ruchem a hotelovými 
službami. Aktuálně startujeme 
realizaci dvouletého meziná-
rodního projektu v rámci stra-

tegického partnerství v oblasti 
školního vzdělávání s názvem 
Let the science discover us. Pro-
jekt je zaměřen na rozvoj metod 
učení u přírodovědných a tech-
nických předmětů. Hlavní pri-
oritou je otevřené a inovativní 
vzdělávání a použití moderních 
technologií při práci s žáky. 
Chceme, aby studenti vědomě 
používali své mobilní telefony 
a tablety jako nástroje učení. 
Při výuce přírodních věd budou 
využívány animace a simulace 
na chytrých tabulích, počíta-
čích, žáci budou experimento-
vat s laboratorním zařízením 
v rámci tzv. metody learning by 
doing. Partnery projektu jsou 
střední školy Turecka, Španěl-
ska, Itálie a Maďarska.

Další dva projekty Hands 
On Media Literacy a App 
your School jsou orientovány 
na podporu digitální gramot-
nosti žáků. Partneři z 12 evrop-
ských zemí se zaměří na práci 
s mládeží v dnešní digitální 
éře, aktivní občanství, klíčové 
dovednosti v oblasti mediální 

výchovy a jazykové znalosti 
se zaměřením na využití ICT. 
Obsahem výjezdů budou ško-
lení o fotografování, semináře 
o využití informačních tech-
nologií, práce v mediální labo-
ratoři, kurzy k tvorbě videozá-
znamů, krátkých filmů, blogů  
a videoblogů.

V rámci všech nových pro-
jektů se uskuteční mezinárodní 
setkávání, školení pracovních 
týmů i krátkodobé výměnné 
pobyty studentů. Ty přine-
sou účastníkům kromě zvýše-
ní úrovně znalosti v odborné 
oblasti a zlepšení jazykových 
dovedností také posílení adap-
tability na nové životní situace, 
schopnosti úspěšně fungovat 
v týmu či pracovat s informa-
cemi v mezinárodním prostředí. 
Podle našich zkušeností víme, 
že žáci tím získávají velmi cen-
nou životní zkušenost. 

Více informací najde-
te na webu SPŠ Otrokovice 
ve složce Zahraniční spoluprá-
ce. jana vodáKová, 
 SPŠ Otrokovice

Škola pro život: žáci i učitelé sPŠ se pravidelně vzdělávají v zahraničí 



nový předseda a nová
náborová soutěž škol
Rok 1980 znamenal úspěch při 
pořádání MČSSR dorostu, ale 
jinak je v družstvu krize.

V roce 1981 byla založena 
soutěž všestrannosti, aby se 
mezi sebou mohly srovnávat 
různé kategorie závodníků. 
Tím se do činnosti zapojil větší 
okruh zájemců a čekalo se, že 
pravidelná setkání oživí i dal-

ší činnost ve prospěch atletiky 
v Otrokovicích. Ani další rok 
nebylo znát zlepšení v soutěži 
družstev, ale přibylo mladých 
a perspektiva se tedy přece jen 
našla.

V roce 1983 proběhlo u nás 
MČSR v maratonu, družstvo 
mužů se po letech krize ocitlo 
na 2. místě. Na místo předsedy 
oddílu nastoupil Miroslav Fic, 
jehož zásluhou byla založena 
pravidelná soutěž otrokovic-
kých škol, kde mohli trenéři 
objevovat nové talenty.

I v dalším roce proběhla 
Atletická liga škol. Vlastimil 
Bukovjan reprezentoval ČSSR 
v maratonu. V roce následují-
cím už bylo do soutěží přihláše-
no pět družstev, což je opravdu 
velký pokrok oproti letům mi-
nulým. Žákyně Martina Strous-
ková zvítězila na Přeboru ČSR 
v hodu oštěpem.
úspěchy družstva mužů pod 
vedením nového předsedy

Do funkce předsedy od-
dílu nastoupil Bohumil Pet-
řík. V roce 1988 nastal obrat 
v družstvu mužů. Obsadili  
2. místo v kP, stejně tak jako 
v roce následujícím. Potom zví-
tězili a byli i třetí. Nikdy však 
neuspěli v následném finále. 

Tohle se zlomilo až v roce 

1992, kdy skončili druzí a ve fi-
nále třetí. Po další reorganizaci 
se dostali do II. národní ligy.  
Medaile na Přeboru ČSSR zís-
kali také Vlastimil a Petr Bu-
kovjanové, samozřejmě v ma-
ratonu.

Stalo se, co nikdo nečekal. 
Nová garnitura závodníků 
v roce 1993 ligu vyhrála a po-
stoupila do I. národní ligy. 
Tady střídavě obsazovali 4.–6. 
místa. V těchto letech bylo opět 
závodníků více, než potřebova-

lo ligové družstvo, proto bylo 
založeno i B družstvo, které 
bojovalo v divizi. Bylo slože-
no ze závodníků veteránských 
a začínajících, kteří sbírali zku-
šenosti. Přesto se družstvo pro-
bojovalo až do finále. 

V roce 1995 zvítězil Petr 
Bukovjan v maratonském běhu 
na Přeboru ČSR, když dva roky 
předtím byl bronzový. V roce 
1993 získal bronz v přespolním 
běhu Bohumil Petřík.

A protože v oddíle pracoval 

tým trenérů dobře, v soutěžích 
družstev se objevily poprvé 
od roku 1960 i naše ženy. Za-
čínaly v krajském přeboru, ale 
dobře si vedly i ve II. národní 
lize. V roce 1993 se stala halo-
vou mistryní ČSR Radka Trn-
ková na 800 metrů a na stejné 
trati vybojovala stříbro i na drá-
ze. V roce 1989 zvítězila na 800 
metrů časem 2:11,56 minuty 
na Přeboru ČSFR. 
 Petr Gybas, 

 TJ Jiskra Otrokovice
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atletika v otrokovicích slaví letos 80 let – krize i úspěchy 80. a 90. let
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 oddí-
lu opravdu bohatá, najdou čtenáři povídání o tom, jak šla léta 
s otrokovickou atletikou, v několika vydáních Otrokovických 
novin. Nyní představujeme čtvrtou část – od krize v družstvu 
na začátku osmdesátých let až po úspěchy let devadesátých.

Rok 1993 – nová garnitura závodníků v roce 1993 vyhrála II. ligu a postoupila do I. národní ligy.  
Stojící zleva: Tomaška Štefan– vedoucí družstva, Petřík Bohumil – předseda oddílu, Kleibl Martin, 
Prudký Aleš, Opletal Jaroslav, Podhajský Michal, Pospíšil Jaroslav, Hořt Daniel, Vylímec Jiří, Pod-
hajský Martin, Hošek Karel, Bobál Ludvík, Podhajský František, Kašný Libor, Janoušek Jiří
dole zleva: Bukovjan Vlastimil, Bukovjan Josef, Bukovjan Petr, Daněk Jiří, Tihelka Pavel, Petřík 
Michal, Petřík Bohumil ml., Štourač Josef, Pšenčík Petr, Šrom Pavel, nemček Marcel, Baška Marek, 
Ruprecht Josef, Gybas Petr. Děvčátko je Adéla Prudká. snímky: archiv tj jisKra

Rok 1986 – Oddíl oslavil 
padesáté výročí založení.  
Z Krnova přijel i samotný za-
kladatel – František Doležal.

Posledním závodem sezony bylo mezinárodní mistrovství turistic-
kých oddílů ve slovenském městě Nesluša. Naši závodníci v bar-
vách reprezentačního týmu se tentokrát museli poprat nejen s me-
zinárodní konkurencí, ale i s velmi těžkými podmínkami. Celou 
dobu se běželo za vydatného deště ve velmi těžkém terénu. I tak se 
nám dařilo náramně – dvě bronzové medaile zásluhou Martina Ja-
nečka (mladší dorost) a katky kunorzové (starší dorost) jsou toho 
důkazem. Poděkování patří i dalším našim závodníkům z obou na-
šich oddílů TOM 1419 a TOM 1412 za příkladnou reprezentaci, 
i všem, kteří nám po celou sezonu fandili a pomáhali. Děkujeme!
 jan žalČíK, TOM 1419 Otrokovice

Poslední závod sezony znovu medailový
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Sezona 2016/2017 se pomalu 
přelévá do své druhé čtvrtiny 
a i ve florbalovém klubu Pan-
thers Otrokovice se toho před 
začátkem nové sezony hodně 
odehrálo. 

Superligový tým Hu-Fa Pan-
thers Otrokovice v září vstoupil 
do své šesté sezony nejvyšší 
české florbalové soutěže. Před 
sezonou tým převzal trenér 
karel Ševčík po odstoupivším 
Pavlu Gofroňovi, který již kvůli 
pracovním povinnostem nebyl 
schopný funkci časově zvládat. 
Hned od začátku měl těžkou úlo-
hu vhodně doplnit kádr. Musel 
se vypořádat s mnoha odchody 
hráčů, mimo jiné s odchodem Ja-
roslava Vaňka, který každoročně 
vyplňoval v zápasových statisti-
kách kolonky střelců, do Zlína. 
Hned šest juniorů si však vyslou-
žilo místo v prvním týmu a v zá-
pasech podávají stabilní výkony. 
klub dále posílili další čtyři hrá-
či ať už ze Superligy, či nižších 
soutěží.

Panterům se přes nejistý začá-
tek v Superlize daří. V jihomo-
ravském derby ve 3. kole pora-
zili Bulldogs Brno, v domácím 
zápase před úžasnou atmosférou, 
kterou tvořilo čtyři sta čtyřicet 
fanoušků, porazili historicky nej-
úspěšnější tým v České republice 
Tatran Střešovice. V současné 
chvíli se Panteři nacházejí na  

7. místě tabulky, a pokud se týmu 
bude forma držet, ani letos je 
play-off nemine.

Rádi bychom vás pozvali  
6. prosince od 18 hodin na zá-
pas s týmem FBC Ostrava a pak 
v sobotu 21. ledna od 19 hodin 
s kanonýry kladno. Vedení 
týmu dělají výkony prvního 
týmu samozřejmě radost, ale 
ještě větší radost má dozajista  
z každoročně se rozrůstající mlá-
deže. Letos dokonce nejmladší 
kategorie Panterů – přípravka  
registrovala do soutěže hned dva 
týmy. Velmi dobré výkony po-
dávají i ostatní kategorie týmu 
Panthers Otrokovice. Žáci baví 
sebe i rodiče pohledným kom-
binačním florbalem a dorostenci 
sebevědomě kráčí za postupem 

do první ligy. Mladí Panteři jsou 
však otevření pro každého, kdo 
rád florbal hraje a rád by jej zku-
sil v týmu s tak bohatou tradicí 
a základnou, jako jsou Panthers 
Otrokovice. Na našich webových 
stránkách www.panteri.cz nalez-
nete kontakty na trenéry jednotli-
vých kategorií a rádi mezi sebou 
přivítáme nové hráče. Závěrem 
bychom rádi poděkovali městu 
Otrokovice za podporu a také 
děkujeme všem sponzorům, kteří 
nám každoročně pomáhají. V ne-
poslední řadě však i všem rodi-
čům a trenérům.  My všichni tvo-
říme jeden tým – tým Panthers 
Otrokovice.  

 jaromír Malina, trenér 
 a marketingový koordinátor 
 Panthers Otrokovice

 tel. 739 342 605 Navštivte 
novou 
prodejnu
Specialistu na fatra LINO - také řežeme.
VINYL a LINO - prodej i pokládka, malířské práce 
Dále široká nabídka obalových materiálů z plastů i papíru. 

Podzámčí 58, Napajedla, bývalá prodejna obuvi
e-mail: nova.prodejna@post.cz

akce do konce roku:

Popelnice 120 l. s kolečky - 749,- 
(do vyprodání zásob) parkoviště ve dvoře

Fatra_lino1.indd   1 4.11.2016   9:24:33

Panteři se cítí silní, doufají v play-off i tentokrát



Dne 5. listopa-
du se v Praze 
konalo Mistrov-
ství ČR zrakově 
postižených ve 
zvukové simu-
lované střelbě, tedy ve střelbě dle 
zvukové signalizace. Reprezen-
tantka Otrokovic Stanislava Bar-
toníková, sportovkyně roku 2015 
za okres Hodonín v kategorii spor-
tovec roku s hendikepem, získala 
stříbrnou medaili. „Nezadařilo se 
mi sice tak jako v minulém roce, 
kdy jsem na mistrovství zvítězi-
la – letos mi k vítězství chyběly 
tři bodíky,“ podotkla s úsměvem 
zrakově postižená střelkyně. (red)
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Podzimní memoriály opět přilákaly stovky sportovců
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VánOční předVádění
Sokolovna Otrokovice, 15. prosince od 17.30 hodin. 

Srdečně zvou pořadatelé – TJ Jiskra, odbor SPV.
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stříbro v simulované střelbě

První listopadovou sobotu už 
jako každý rok mají v kalendá-
ři dlouho dopředu zaškrtnutou 
mnozí milovníci běhu nejen 
z Otrokovic. Bahňák v ten den 
ožije díky běžcům v pestrých 
dresech. Diváci fandí houfu 
sportovců, kteří běží na počest 
MUDr. Podmolíka, a letos po-
druhé také dalšího otrokovické-
ho atleta Bóži Petříka. 

Letos se na startu půlmarato-
nu (Memoriál MUDr. Podmolí-
ka, 21 097,5 metru) postavilo sto 
dvaadvacet mužů a jedenadva-
cet žen, na trať maratonu a půl  
(63 288 metrů) sedmadvacet zá-
vodníků – jedenadvacet mužů 
a šest žen, přičemž pět dvojic se 
o tuto porci kilometrů rozdělilo. 

Maraton a půl vyhrál po loň-
ském druhém místě favorizo-
vaný Petr Vabroušek v dru-
hém nejlepším světovém čase 
4:42:47. Vítězství ve štafeto-
vém  maratonu a půl dvojic patří 
Martině Vévodové a Pavlu Hr-
dinovi s časem 4:26:59. Jediná 
žena, která maraton a půl uběhla 
sama, je Hana Večerková, a to 
v čase 6:01:29. V půlmaratonu 
opět kralovali keňané – v kate-
gorii mužů zvítězil Silas kipro-
no too za 1:05:56, mezi ženami 
Gladys Jepkurui biwott dosáhla 
výkonu 1:17:49.

Samozřejmou součástí spor-
tovního dne byly také závody 
atletických přípravek, mladšího 
a staršího žactva a dorostu a také 
půlmaraton štafet. Dopoledních 
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závodů se mimo jiné poprvé 
v historii zúčastnilo například 
patnáct školáků ze slovenského 
města Partizánske. V mladších 
žačkách byla z této slovenské 
výpravy nejúspěšnější Monika 
Lišková, která skončila na tře-
tím místě, a ve starších žačkách 
Dominika Hubková doběhla 
druhá a obsadila stříbrný stupí-
nek. „Naše nastupující generace 
ukázala, že se může měřit i v ji-
ném prostředí než jen na Sloven-
sku,“ potěšilo trenéra a vedoucí 
výpravy Vladimíra Ištvána. 

Slovenským mládežníkům 
velmi zdatně konkurovala do-
mácí mládež z atletického oddílu 
TJ Jiskra a atletického kroužku 
DDM Sluníčko. „Mezi nejlepší 
v kategorii přípravek patřili Da-
vid Nevařil, Nikol Samohýlo-
vá a Sára Andrýsková z Jiskry 
a sestry Máčalovy s Tomášem 
konečným z DDM, v žákov-
ských kategoriích Lukáš Budík, 
Michaela Dostálová, Barbo-
ra Mitevová a bratři kučerovi 
z pořádajícího oddílu,“ pochvá-
lil otrokovické svěřence ředi-
tel závodu, trenér atletiky Aleš 
Prudký.

Pokud jde o dospělé, možnos-
ti uběhnout půlmaraton ve štafe-
tě o dvou až sedmi členech vy-
užilo tentokrát třiašedesát týmů. 
Premiérově se jej zúčastnili také 
zaměstnanci Městského úřadu 
Otrokovice, kteří vybojovali pa-
desátou příčku časem 1:54:41. 

 anna novotná

Po startu půlmaratonu. Z houfu závodníků přímo sálá energie 
a odhodlání zvládnout trať co nejlépe.  Foto: anna novotná


